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DUBAI CHAMBER  of Commerce and Industry was 
established in 1965 under a decree issued by Sheikh 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, the late ruler of Dubai. 
It is a non-profit public entity that represents, supports 
and protects the interests of Dubai’s business com-
munity by fostering a positive environment for trade 
and commerce, facilitating business development 
initiatives and promoting Dubai as an international 
centre of trade. 

Now celebrating its half-century, Dubai Chamber 
has grown from a 450-member organization to hav-
ing over 185,000 members. In the last five decades, 
it has relentlessly worked to organize trade missions 
and economic forums, provide legal services, develop 
young entrepreneurs, and much more, cementing its 
position as a link between the business community, 
the government and inter national enterprise. 

VISION EMPOWERED  celebrates the fiftieth anni-
versary of Dubai Chamber of Commerce and Industry, 
an organization that has inspired vision, commerce, 
momentum and innovation. A vital part of Dubai’s 
commercial fabric, Dubai Chamber actively seeks 
out opportunities to strengthen trade and economic 
growth in the emirate. This commemorative book 
looks at the accomplishments and future plans of 
the Chamber – from supporting the development of 
business at an individual, organizational and national 
level, to its establishment of Dubai as a pioneering 
hub for commerce and innovation. Also featuring 
interviews with Dubai’s top business icons, Vision 
Empowered chronicles how Dubai Chamber has 
worked alongside the emirate’s vision to contribute to 
its remarkable success. 

يحتفي كتاب »رؤية تتحقق« بالذكرى الخمسين لغرفة تجارة 
وصناعة دبي التي سارت على مدى العقود الماضية مرتكزًة 
على الرؤية البناءة والزخم واالبتكار. وتجّسد غرفة دبي قصة 
بدورها  تسعى  حيث  دب��ي،  إم��ارة  في  الخاص  القطاع  نجاح 
والنمو  التجارة  تعزيز  بهدف  المؤاتية  الفرص  انتهاز  إل��ى 
االقتصادي في اإلمارة. ويسّطر هذا الكتاب إنجازات وخطط 
على  األعمال  تطور  دعم  من  انطالقًا  المستقبلية  الغرفة 
تعزيز  إلى  والدولي، وصواًل  والمؤسسي  الفردي  الصعيد 
الكتاب في  للتجارة واالبتكار. ويضم  رائدًا  مكانة دبي مركزًا 
إلى  دب��ي،  في  األعمال  رج��ال  ألب��رز  مقابالت  أيضًا،  طياته 
جانب محطات مهمة في تاريخ غرفة دبي والنهج الذي اتبعته 

لتحقيق رؤية اإلمارة ونجاحها.

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي عام 1965 بمرسوم أصدره 
الله،  رحمه  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  له  المغفور 
حاكم دبي آنذاك، وهي مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى 
مجتمع  مصالح  وحماية  ودعم  تمثيل  بغرض  تأسست  الربح 
إل��ى دع��م نمو  األع��م��ال في دب��ي. كما تهدف غرفة دب��ي 
األعمال، وخلق بيئة محفزة لها في اإلمارة، والترويج لدبي 

كمركز تجاري عالمي.
على  عامًا  خمسين  بمرور  دب��ي  غرفة  تحتفل  وال��ي��وم، 
نموًا  القصيرة  الفترة  تلك  خ��الل  شهدت  حيث  تأسيسها، 
مطردًا حتى وصل عدد أعضائها إلى 185 ألف عضو مقارنة 
العقود  خالل  الغرفة  وعملت  بداياتها.  في  عضوًا   450 ب� 
التجاري وتبّني  القطاع  الماضية على تنظيم مهام  الخمسة 
القانونية  الخدمات  وتقديم  االقتصادية  المنتديات  تنظيم 
مؤكدة  المبادرات،  من  وغيرها  الشباب  األعمال  رواد  ودعم 

على دورها الفعال بالربط بين القطاعين العام والخاص.
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FOREWORD

In its journey of progress, the United Arab Emirates has 

undergone several transformations. However, while our 

strategies have evolved, our ultimate aspirations have 

remained the same – creating the greatest possible eco-

nomic success and exceptional prosperity for our people.  

While our national economy has seen remarkable 

diversification, trade continues to be one of its most 

vital sectors. Apart from helping accelerate growth, 

trade has also played a unique part in shaping the cul-

ture and society of our country.

The role of trade in our economic growth cannot 

be overstated. The founding fathers of the UAE under-

stood the importance of investing in both hard and soft 

infrastructure to take advantage of the country’s stra-

tegic location at the centre of global trade routes. They 

also initiated many other visionary projects to consoli-

date our trading strengths.

Over the last few decades, the strong foundations 

laid by our founding fathers have steadily led to the UAE 

rising in global economic rankings. Dubai has played an 

important part in consolidating the UAE’s position as a 

global trade and business hub. Several mega projects 

transformed Dubai’s global trading profile, including 

the dredging of the Dubai Creek to facilitate greater 

maritime trade, the opening of the Middle East and 

North Africa (MENA) region’s biggest port at Jebel Ali, 

and the development of Dubai International Airport 

and Al Maktoum International Airport. All these pro-

jects helped expand our economic partnerships and 

commercial networks, enabled us to tap new interna-

tional markets, and firmly established the UAE as a vital 

link in global trade flows.

Since its establishment fifty years ago, Dubai Chamber 

has supported trade growth by forging closer connec-

tions with markets across the world. With new initiatives 

and projects, I am confident that the Chamber will con-

tinue to contribute to the development of the UAE’s trade 

sector, sustaining our country’s position as a key gateway 

for global commerce. 

MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President and Prime Minister of the  

United Arab Emirates and Ruler of Dubai

التقديم
اإلم��ارات  دول��ة  التنمية في  م��ّرت مسيرة  المستقبل،  نحو  رحلتنا  في 
الهدف  ظل  بينما  واألدوات  الوسائل  فيها  تنّوعت  عديدة  بمحطات 
ثابتًا لم يتبّدل وهو الوصول إلى أعلى مراتب النجاح والتقّدم. وعلى 
الرغم من تنوع روافد االقتصاد اإلماراتي، شغل القطاع التجاري موقعًا 
متميزًا في قلب النشاط االقتصادي لدولتنا وذلك مع ارتباطه بالمجتمع 
أهميته  على  فضاًل  والحضاري،  الثقافي  موروثه  من  كجزء  اإلماراتي 

كمصدر رئيس من مصادر الدخل القومي.
االقتصادية  الركائز  من  كركيزة  التجارة  لعبته  ال��ذي  المهم  فالدور 
إغفاله؛  يمكن  ال  دولتنا  رب��وع  عّمت  التي  الحديثة  للنهضة  األساسية 
فقد أدرك اآلباء المؤسسون أهمية إيجاد المقومات الالزمة لتوظيف 
الموقع الجغرافي المتميز لدولتنا في قلب العالم التوظيف األمثل عبر 
استحداث الُبنى التحتية الداعمة، وتأهيل الكوادر الالزمة وإعداد الخطط 
الحفاظ  تكفل لإلماراتيين  التي  المؤسسية  االستراتيجية ووضع األطر 

على ريادتهم في مجال التجارة أسوة بغيره من المجاالت. 
ومع تكامل الرؤى واألدوار ووحدة الهدف نحو تبوء مكانة الصدارة 
التنموية،  المجاالت  مختلف  ضمن  العالمية  التصنيف  ق��وائ��م  ف��ي 
تحملت دبي نصيبها في المسؤولية تجاه ترسيخ مكانة دولة اإلمارات 
كمركز عالمي متطور للمال واألعمال والتجارة، وعملت على إيجاد األطر 
التشريعية والتنظيمية الالزمة لتعظيم إسهامها في تحقيق هذا الهدف 
االستراتيجي، وأطلقت المبادرات والمشاريع على تنوعها، لتظل التجارة 
حاضرة في هذا الحراك التنموي الحاشد الذي بدأت مالمحه في التشّكل 

في وقت مبكر. 
مشروعات استراتيجية عديدة بدأت بتطوير المجرى المالحي لخور دبي 
وما لبثت أن تسارعت وتيرتها لتشمل افتتاح أكبر ميناء بحري في منطقة 
الشرق األوسط وهو ميناء جبل علي، وإنشاء مطار دبي وما تاله من 
توسعات لينافس على المراكز األولى عالميًا، لينضم إليه كذلك مطار 
آل مكتوم الدولي، وكلها إضافات ساهمت في توسيع دائرة شراكاتنا 
االقتصادية وتوطيد روابطنا التجارية، وتمكننا من الدخول إلى أسواق 

جديدة حول العالم. 
إن الدور الحيوي الذي لعبته »غرفة دبي« على مدار خمسة عقود 
كاملة في دعم عالقاتنا التجارية مع العالم، يعزز ثقتنا في قدرتها على 
مواصلة هذا الدور باستحداث مشاريع ومبادرات نوعية من شأنها دفع 
لنكون دائمًا في  إلى مستويات غير مسبوقة  التجاري  النمو  معدالت 
المقدمة حفاظًا على موقع دولتنا كبوابة حيوية للتجارة العالمية، ومركز 

إشعاع حضاري يقّدم نموذجًا يحتذى في مضمار التنمية الشاملة.

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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MESSAGE FROM 
THE CHAIRMAN

At Dubai Chamber, we know the value of our city. Like 

everyone who calls this emirate home, we are proud of 

how far we’ve come and all we’ve achieved. 

Since Dubai Chamber was founded fifty years ago, 

we have sought to spread the message of Dubai, to 

build bridges between people, businesses and cultures. 

This responsibility as ambassadors has been fundamen-

tal to our purpose.

It is widely acknowledged that Dubai is a transport 

hub and ‘the gateway to the Middle East’, but more and 

more we are becoming the gateway to Africa, too. We 

are the capital of the Islamic economy, but we still have 

so much to achieve and room to grow. Dubai welcomes 

those nations and businesses who would grow with us.

I would like to take this opportunity to pay tribute to 

our leadership. The success we have come to expect is 

only heightened by the clear and unambiguous ambi-

tions the government has stated. As we approach 2020, 

the vision of our leaders is clear – welcoming more tour-

ists and businesses than ever before further elevates 

our status among the great cities of the world. With the 

guidance of our leadership, we look forward to a long 

future as a smart, sustainable and welcoming city.

MAJID SAIF AL GHURAIR
Chairman, Dubai Chamber

رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

الذي  بالمدى  إننا في غرفة دبي نعرف قيمة مدينتنا، ونحن فخورون 
بلغناه وبكل ما حققناه.

لقد سعت غرفة دبي ومنذ تأسيسها قبل خمسين عامًا إلى نشر 
رسالة دبي، وبناء جسور مع الناس، واألعمال التجارية والثقافات؛ وقد 
كانت مسؤوليتنا هذه أمرًا محوريًا في مختلف أنشطتنا وعملياتنا، وأحد 

أبرز أهدافنا.
النقل وباتت  وقد رسخت دبي مكانتها مركزًا دوليًا نشطًا لصناعة 
تعد »بوابة للشرق األوسط«، كما أصبحت وبشكل متنام بوابة ألفريقيا 
أيضًا. وإلى جانب ذلك، برزت دبي أيضًا عاصمة لالقتصاد اإلسالمي، 
ورغم ذلك ما يزال لدينا الكثير لتحقيقه وهناك آفاق كبيرة للنمو، ونحن 

نرحب بالدول والشركات التي ترغب في النمو واالزدهار معنا.
وال يفوتني هنا اإلشادة برؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة، التي من 
دونها لم نكن سنحقق النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، وعززت 
العام  من  اقترابنا  ومع  المتحدة.  العربية  اإلم��ارات  ودول��ة  دبي  مكانة 
2020 فال تزال الرؤية أمام قادتنا واضحة، الترحيب بالمزيد من األعمال 
والمستثمرين والسياح على حد سواء وأكثر من أي وقت مضى، بهدف 

تعزيز مكانتنا بين كبرى مدن العالم.
ونتطلع قدمًا بأن نواصل العمل في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة 
ومستدامة  ذكية  مدينة  مكانتها  دبي  فيه  تعزز  مشرق  مستقبل  لبناء 

ومضيافة.

ماجد سيف الغرير
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي
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MESSAGE FROM THE 
PRESIDENT AND CEO

It is with immense pride that we at Dubai Chamber cel-

ebrate our fiftieth anniversary.  

Over the years, we have focused our efforts on a 

great many points of development in Dubai’s business 

community, from local legislation to the promotion of 

Dubai as a vital and essential point of trade for the 

world. But one thing has always been consistent: our 

unwavering support for the private sector and freedom 

of enterprise.

If we assessed the worldwide view of Dubai, we 

would find that it is a city famed for its ambition, its 

foresight and its multicultural community. This is the 

message we have been spreading since our inception. 

One of the most important factors in Dubai’s suc-

cess to date is its dynamic leadership and the leadership 

of the United Arab Emirates. I would like to take this 

opportunity to thank and acknowledge the tireless 

endeavours of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan, President of the UAE, and His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 

Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

It is fitting that our fiftieth anniversary coincided with 

the government-designated ‘Year of Innovation’, a kick-

start to the innovative solutions of the future, greater 

prosperity and understanding. Indeed, innovation has 

been the basis of all our activities, and has allowed us to 

extend our services to over 185,000 companies in Dubai. 

With this in mind I look forward to a bright, challenging 

and exciting future for Dubai Chamber, all our members 

and for Dubai.

HAMAD BUAMIM
President and CEO, Dubai Chamber

رسالة 
المدير العام

تجارة  غرفة  لتأسيس  الخمسين  بالذكرى  العام  هذا  االحتفال  يسعدنا 
وصناعة دبي. ويتزامن هذا االحتفال مع دخول الغرفة مرحلة جديدة من 
النمو والتطور، ولعبها دورًا حيويًا متنامي األهمية في خدمة مسيرة 

التنمية المستدامة في البالد.
تحققت  واإلن��ج��ازات،  التطورات  من  بالكثير  حافلة  عامًا  خمسون 
بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والجهود الدؤوبة التي بذلتها 
اإلدارات وطواقم العاملين المتعاقبة، لخدمة مجتمع األعمال وتحقيق 
والمساهمة  أجلها،  من  الغرفة  أنشئت  التي  االستراتيجية  األه��داف 

بشكل حيوي في قصة نجاح وتطور دبي.
لقد ركزت الغرفة على مدى العقود الخمسة الماضية، على توفير دعم 
مستمر لتمكين مجتمع األعمال في دبي ومساعدته على تحقيق أهدافه 
تنفيذ  أو  التشريعات  تطوير  في  المشاركة  خ��الل  من  س��واء  الطموحة، 
برامج  تنفيذ  وكذلك من خالل  األعمال،  وازده��ار  نمو  على  تحفز  مبادرات 
اإلقليمي  المستويين  على  واألعمال  للتجارة  مركزًا  دبي  لترويج  مكثفة 

والعالمي، بما يسهم في جذب األعمال واالستثمارات إلى اإلمارة.
المعنية  الهيئات  تبذله  ما  مع  بالتكامل  الجهود  ه��ذه  أثمرت  وق��د 
األخرى نجاحًا رّسخ مكانة دبي ضمن صدارة المراكز التجارية في العالم، 
الرشيدة  القيادة  ظل  في  المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  وأصبحت 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وصاحب 
الشركات  الله، مركزًا يستقطب  رعاه  ال��وزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس 

الرائدة واالستثمارات من مختلف أرجاء العالم.
اإلمارات  دولة  إعالن  يصادف  الخمسين  بعيدها  الغرفة  احتفال  إن 
العربية المتحدة عام 2015 عامًا لالبتكار، الذي يشّكل األساس في كل 
استراتيجياتنا لالرتقاء بأدائنا وخدماتنا ألكثر من 185 ألف شركة في دبي.
التي  ب��اإلن��ج��ازات  لالحتفال  مناسبة  الخمسون  العيد  يشكل  وإذ 
تحديد  ومواصلة  اإلن��ج��ازات،  ه��ذه  على  للبناء  نتطلع  فإننا  تحققت، 
األهداف الطموحة والعمل بدأب على تحقيقها، بما يسهم في تعزيز 
أعضائها، ودعم مسيرة  وتطلعات  توقعات  وتلبية  الغرفة،  دور ومكانة 

التنمية في دبي.

حمد بوعميم
المدير العام، غرفة تجارة وصناعة دبي
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INTRODUCTION

In the fifty years since it was established, Dubai Chamber  

of Commerce and Industry has been a pillar of strength 

and support in the emirate. Established by Dubai’s late  

ruler Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Dubai Chamber  

has become part of the fabric of Dubai. Working hand 

in hand with the government of Dubai and the United 

Arab Emirates, Dubai Chamber has, since its inception 

in 1965, actively sought out opportunities for economic 

and social growth in the emirate and nation.

Today Dubai is famous for its ambition, its multi-

cultural society and the speed with which its thriving 

metropolis has materialized. The vision and foresight 

of Dubai’s leadership has translated into a flourishing 

economy, a high standard of living and a technologi-

cally-sound nation.

Dubai Chamber has supported this vision every step 

of the way, building bridges between businesses, com-

munities and countries, and promoting the interests of 

Dubai throughout the world. 

Vision Empowered is a tribute to the remarkable 

accomplishments of Dubai, and to the inspiring men 

and women of the emirate. It offers an insight into 

the way Dubai Chamber has empowered vision, com-

merce, momentum and innovation in the emirate, and 

the indispensable role it has played in Dubai’s success. 

المقدمة
نمو  محوريًا في  دورًا  عامًا   50 قبل  تأسيسها  ومنذ  دبي  غرفة  لعبت 
وازدهار دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة فيها، حيث شكلت على 
الرئيسة في اإلمارة، بالنظر إلى أن القطاع  الدوام أحد محركات النمو 
التجاري ظل ومنذ عقود يشكل أحد أنشط القطاعات االقتصادية في 

اإلمارة وأكثرها حيوية.
وقد عملت الغرفة، التي أمر بتأسيسها المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في عام 1965، على تحفيز النشاط 
التجاري في اإلمارة، وتعزيز العالقات التجارية التي تربطها مع مختلف 
دول العالم، وترسيخ مكانة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة، مركزًا 
عالميًا متنامي األهمية للتجارة، تمتد شبكة تعامالته وعالقاته التجارية 

لتشمل العالم بأسره.
المحاور،  متعددة  استراتيجية  المجال  هذا  في  دبي  غرفة  وتعتمد 
الشي�خ  السم�و  لصاح�ب  الط�م�وح�ة  التنم�وي�ة  الرؤي�ة  م�ع   تتم�اش�ى 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن  محمد 
حاكم دب�ي، وتسه�م بشكل فع�ال في دعم خطة دب�ي 2021، الرام�ي�ة 

لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الوطن والمواطن.
للقيادة   المتميزة  الرؤية  هذه  دعم  في  جهدًا  دبي  غرفة  تأل  ولم 
عاتقها مهمة  على  أخذت  حيث  وعملياتها،  أنشطتها  كل  الرشيدة في 
بين األعمال، والمجتمعات والدول، ودعم وتعزيز مصالح  الجسور  بناء 

دبي في أنحاء العالم كافة. 
التي  ال��ب��ارزة  لإلنجازات  تكريم  بمثابة  تتحقق«  »رؤي��ة  كتاب  ويعد 
حققتها دبي واألشخاص الذين ساهموا في هذه اإلنجازات. إذ يسلط 
رؤيتها،  لتحقيق  دب��ي  غرفة  بذلتها  التي  الجهود  على  الضوء  الكتاب 
واالبتكار  التنمية  ومسيرة  التجارة،  نمو  دعم  الفعالة في  ومساهمتها 
في اإلمارة والدور الحيوي الذي لعبته في النجاحات التي حققتها إمارة 

دبي في ظل قيادتها الرشيدة. 



الرؤية المتميزة

VISION
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President of the Dubai 
Department of Civil 
Aviation (DCA) and 
Chairman and Chief 
Executive, Emirates 
Airline and Group, 
His Highness Sheikh 
Ahmed bin Saeed 
Al Maktoum shares 
acute observations 
on airline competition 
and the importance 
of international 
networks. 

NO ONE DENIES THE ROLE 
PLAYED BY EMIRATES AIRLINE 
IN PROMOTING DUBAI’S 
REPUTATION GLOBALLY. 
HOW DO YOU SEE THIS 
ROLE AND WHAT ARE THE 
KEY POINTS OF EMIRATES’ 
SUCCESS IN PROMOTING 
DUBAI AS A LEADING 
DESTINATION IN AVIATION, 
TRAVEL AND TOURISM?
I was recently involved in a dis-

cussion about airline competition. 

I said ‘Offer the best to passen-

gers and people will fly with you’. 

I believe this statement applies to 

the whole of Dubai. Since day one, 

HH SHEIKH AHMED BIN SAEED AL MAKTOUM

we have worked together for the 

success of the emirate. Quite apart 

from the branding and quality of 

Emirates, which promotes Dubai 

the world over, the airline works in 

tandem with other organizations 

in Dubai. For example – Dubai’s 

Department of Tourism and 

Commerce Marketing (DTCM) has 

a mandate to attract a certain 

number of tourists; the Jumeirah 

hotel group (based in Dubai) 

requires guests; and Emirates 

Airline requires passengers, so our 

interests align. Because our organ-

izations accept nothing less than 

excellence, it means they can rely 

on one another.

WHAT ARE THE STRENGTHS OF 
DUBAI’S ECONOMY?
As an emirate, we share the vision 

of His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum. This is not 

out of obligation, but because we 

understand that the goal of Dubai’s 

leadership is prosperity and a sus-

tainable future for all. This has been 

proved time and again and this 

is what has attracted expatriates 

from around the world: a happy, 

successful population means the 

leadership is successful. The vision 

of His Highness is one of the key 

drivers of Dubai’s economy and 

has guaranteed that its growth is 

progressive, and more importantly, 

المثال عمدت هيئة السياحة والتسويق 
التجاري في دبي إلى استقطاب عدد 
معين من السياح، أما مجموعة فنادق 
جميرا في دبي فتطمح إلى استقبال 
الضيوف، وطيران اإلمارات تستهدف 

المسافرين من جميع أقطار العالم، وهنا 
نرى أن مصالح هذه الجهات توافقت 

بفضل التنسيق المشترك والعمل سويًا 
من أجل المصلحة العامة. وألن مؤسساتنا 

وهيئاتنا ال تقبل سوى األفضل من أجل 
التميز، فبات بإمكان هذه المؤسسات 

والهيئات التكاتف والعمل جنبًا إلى جنب 
من أجل المصلحة الوطنية وفي الوقت 

نفسه تحقيق أهدافها.

ما نقاط قوة اقتصاد دبي؟
إذا ما نظرنا إلى رؤية صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، ندرك تمامًا أهداف سموه 
الحكيمة الرامية إلى رسم مالمح التميز 

واالرتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة 
والمستقبل المشرق للجميع. وهذا ما 

جعل دبي وجهة عالمية ومقصدًا للخبرات 
المحترفة من مختلف التخصصات ومن 

جميع أنحاء العالم، ومكانًا مفضاًل للعيش. 
 فالمجتمع الناجح والسعيد ينبثق عن 

قيادة ناجحة. وتعد رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 

العوامل الرئيسة في نمو اقتصاد دبي 
 وضمان التنمية واالزدهار، حيث عاد 

ذلك بالخير العميم على جميع من 
يعمل أو يعيش في دبي واستقطاب 

االستثمارات واألعمال.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن حرية التجارة 

والتسهيالت والتشريعات المنظمة 
لها، أتاحت الفرصة للتنمية االقتصادية 

 يطلعنا سمو الشيخ 
أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس هيئة دبي للطيران 

 المدني رئيس مطارات دبي 
الرئيس األعلى الرئيس 

التنفيذي لطيران اإلمارات 
والمجموعة، على معلومات 
وافية حول ماهية التنافس 

بين شركات الطيران وأهمية 
العالقات الدولية واألسس 

الضرورية لنجاح األعمال 
واالستثمار خاصة بالنسبة 

لرجال األعمال الجدد.

ال أحد ينكر الدور البارز الذي لعبته طيران 
اإلمارات في تعزيز مكانة دبي في أنحاء 
العالم، فكيف ترى ماهية هذا الدور، وما 

النهج الذي تتبعه طيران اإلمارت في 
الترويج لدبي كوجهة رائدة في مجاالت 

الطيران والسفر والسياحة؟
منذ بداياتنا األولى، ونحن نعمل سويًا 

وبجد بهدف تعزيز مكانة دبي على 
المستوى الدولي. وفي حوارات صحفية 
مع وسائل إعالمية دولية حول التنافسية 
بين شركات الطيران، قلت : »قّدم أفضل 

ما لديك للمسافرين؛ يحّلقون معك«. 
وأعتقد أن هذه الرؤية أو الثقافة، ترتبط 

بدبي بشكل وثيق. وبعيدًا عن سمعة 
وجودة خدمات طيران اإلمارات، فقد عملنا 

بالتزامن مع مؤسسات حكومية أخرى 
لبلوغ أهدافنا السامية. فعلى سبيل 

التشريعات تنظم 
بيئة األعمال 
وتسهم في تعزيز 
تنافسيتها

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

BUSINESS IS 
REGULATED 
AND ALSO 
RESPECTED
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inclusive, in that its rewards are 

enjoyed by the entire cross-section 

of Dubai’s population. 

We have great commercial 

freedom here, business is regu-

lated but it is also respected, and 

this autonomy allows individu-

als and organizations to thrive; 

I believe the freedom and manoeu-

vrability we offer is one of our 

great strengths. 

HOW DO YOU SEE THE ROLE 
PLAYED BY DUBAI CHAMBER IN 
DEVELOPING DUBAI’S ECONOMY, 
IMPROVING ITS PERFORMANCE 
AND COMPETITIVENESS?
When you want an airline to suc-

ceed, you realize the importance 

of international networks. Given 

Dubai’s geographical location, as 

well as its position as a hub for 

business, transport and trade, 

international networks are every 

bit as important to Dubai as they 

would be to a multinational enter-

prise. Dubai Chamber’s work in 

advocacy has produced significant 

dividends for the emirate, gar-

nering support from businesses 

around the globe. But it’s not 

enough to go overseas and pro-

mote your economy, you need the 

facilities and infrastructure to back 

it up. The Chamber succeeds in 

that: the regulations are in place, 

there are opportunities for sup-

port with business expansion and 

there are initiatives to encourage 

young entrepreneurs.

WHAT ADVICE WOULD YOU GIVE 
TO A YOUNG ENTREPRENEUR 
AT THE BEGINNING OF 
THEIR CAREER?
Be diligent, do your research. 

Starting your own business is not 

the be-all and end-all. Many people 

are determined to own a business, 

but determination is no substi-

tute for experience. Working for 

a company you respect and tak-

ing your training seriously will give 

you the opportunity to learn valu-

able lessons, as well as contribute 

to an established business – this is 

a great way to prove your worth 

and will help set the groundwork 

for your own venture. You will 

face critics and failures along the 

way, but do not let these deter 

you from your vision. Identify your 

company’s competitive advantage 

and build on it, so that you even-

tually establish a unique place for 

yourself in the industry.

وتشجيع المنافسة بين األفراد والشركات 
في مشهد يعكس مقومات البيئة 

االستثمارية التي توفرها دبي كإحدى أبرز 
نقاط قوة اقتصادها. 

 كيف ترى الدور الذي تلعبه غرفة دبي 
في تطوير ودعم اقتصاد دبي وتعزيز 

أدائها وقدرتها التنافسية؟
دبي واحدة من أبرز المدن التجارية عبر 

التاريخ وتمتلك مقومات ومميزات 
تفاضلية وضعتها على قائمة أفضل 

مدن العالم مثل: رؤية حكومتها وبناها 
التحتية والمناخ االستثماري والتجاري 

المنفتح والقوانين والتشريعات المتطورة 
ووجود شركات تجارية عريقة وتجار رواد 

معروفين على مستوى العالم. إنها 
مجموعة عوامل منحت دبي هذا السحر 

وهذا التميز التجاري. أما على صعيد 
دور غرفة دبي، فقد لعبت الغرفة دورًا 

رئيسًا في تطور وازدهار اإلمارة من خالل 
استقطاب األعمال والشركات متعددة 
الجنسيات من أرجاء العالم كافة. لكن 

األمر ال يقتصر على تسويق اقتصادك 
عالميًا فقط، إنما يتعداه إلى الحاجة إلى 

المرافق والبنى التحتية الحديثة لدعم هذا 
االقتصاد. وهذا ما نجحت به الغرفة، فقد 

وضعت التشريعات والقوانين المنظمة 
للتجارة واالستثمار ما يسهم في سهولة 

ممارسة األعمال التجارية وفرص التوسع 
واالستثمار ودعم وتشجيع رجال األعمال.

ما النصيحة التي تقدمها لرجال األعمال 
الصاعدين في بداية مسيرتهم العملية؟

أنصحهم باالجتهاد والتعلم باستمرار 
واالطالع على أفضل الممارسات  

والتعرف إلى دراسات الجدوى قبل البدء 
بمشروعهم لضمان نجاح هذا المشروع. 

فإطالق عمل خاص ليس بالعمل السهل، 
فهناك العديد من األفراد الذين يسعون 
إلى إقامة أعمال خاصة بهم، وال بد من 

معرفة أن اإلصرار والعزيمة ال يحالن محل 
الخبرة. لذا، فإن العمل لدى منشأة ذات 
سمعة مرموقة هي خطوة إيجابية في 

بداية الحياة العملية ألي إنسان، واالجتهاد 
في الحياة العملية، كل هذا يمهد لهم 

الطريق الكتساب المزيد من الخبرات 
وتعلم كل ما هو جديد، إضافة إلى 

المساهمة في عمل المنشأة وتطويره. 
وأنصحهم أيضًا بأال يجعلوا من التعثر 
أو النقد، ذريعة لالستسالم، كل ذلك 

سيسهم في تعزيز قدراتهم ويمّكنهم 
من إنشاء ووضع األسس لبدء مشروع 

خاص بهم. كما أنصحهم بأال يغفلوا عما 
يقوم به منافسوهم في السوق وإحصاء 

إيجابياتهم؛ كل ذلك سيقودهم إلى 
تميزهم ونجاحهم.
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‘THERE IS NOTHING IN THE DESERT, 

AND NO MAN NEEDS NOTHING.’

– LAWRENCE OF ARABIA, 1962

THE ABOVE QUOTATION has been 

reiterated over the years. What 

can a civilization hope to create in 

the desert? A reasonable stance 

perhaps, but then few remarkable 

feats seem possible before they 

have been accomplished.

Disproving popular notions and 

widely-held beliefs quickly came 

to define Sheikh Rashid’s vision 

and rule. Despite the scale of his 

ambitions, Dubai’s former ruler 

was able to accomplish a great 

deal in a short space of time. He 

was responsible for the creation of 

Dubai International Airport, Dubai 

World Trade Centre, Port Rashid 

and the dredging of Dubai Creek. 

Sheikh Rashid understood 

that for an economy to flourish it 

required diversity, support and a 

strong infrastructure. With this in 

mind, he issued a decree in 1965 

to establish Dubai Chamber. In the 

fifty years since the Chamber was 

established, Dubai’s economy has 

gone from strength to strength.

Sheikh Rashid bin Saeed 
Al Maktoum was the ruler of 
Dubai for thirty-two years. 
A great deal changed under 
his tenure, many successful 
businesses flourished and 
many were created.

»من المعروف أن الصحراء ال شيء فيها؛ 
 ولكن ال يوجد إنسان على ظهر األرض 

إال ويحتاج شيئًا«.
لورنس العرب، 1962 

في منطقة تحدها الصحراء القاحلة 
وسواحل تفتقر إلى الموارد، كان سكان 

إمارة دبي ومنطقة الخليج بشكل عام 
يعتمدون على ما يجود به البحر في 

معيشتهم، كما كانت حياتهم تتسم بقدر 
كبير من البساطة، وكان سقف أحالمهم 

يقتصر على إيجاد قوت يومهم.
وفي ظل هذه البيئة القاسية، بدأت 

تتبلور رؤية طموحة استهدفت التغلب 
على الصعوبات القائمة، واستغالل 

الموارد المحدودة المتاحة إلحداث نقلة 
نوعية في اإلمارة وحياة سكانها. فقد 

 عرف حاكم دبي آنذاك المغفور 

له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، أن التغلب على التحديات 

القائمة، يتطلب نهجًا يجمع بين الطموح 
والجرأة والرؤية الحكيمة، وشرع تبعًا لذلك 

في تنفيذ خطة تنموية شاملة، اعتقد 
الكثيرون آنذاك أنها مفرطة في طموحها، 
بدءًا من مشروع تجريف خور دبي وإنشاء 

وتطوير مطار دبي، وانتهاء بمركز دبي 
التجاري وميناءي راشد وجبل علي، غير أن 

األيام أثبتت صحة وبعد نظر تلك الرؤية. 
إذ تمحورت رؤية الشيخ راشد التنموية، 

على استغالل المزايا النسبية التي تتمتع 
بها اإلمارة، لتطوير مكانتها كمركز تجاري 

نشط، وهو ما توج بإصداره في عام 
1965 مرسومًا بتأسيس غرفة دبي، التي 
لعبت على مدى الخمسين عامًا الماضية 

دورًا حيويًا في نمو وتطور اإلمارة وتعزيز 
مسيرة التنمية فيها.

تميز المغفور له الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، الذي تولى حكم دبي 

لمدة 32 عامًا، وترأس مجلس وزراء 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، برؤية 

طموحة تجسدت في إطالق العديد من 
المشاريع والمبادرات النوعية.

SHEIKH RASHID’S VISION AND THE  

ESTABLISHMENT OF THE CHAMBER

رؤية الشيخ راشد وتأسيس غرفة دبي
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DUBAI CHAMBER has a clear role 

and mandate. The Chamber’s strat-

egy consists of three essential 

aims, the first and most essential 

aim being to create a favourable 

business environment.

The ranks of Dubai’s businesses 

have swelled over the years, and 

with good reason. The Chamber 

endeavours to support an efficient 

regulatory environment without 

harming the aims of business; to 

facilitate and develop partnerships 

between the public and private 

sectors; to resolve commercial 

disputes; and to play an active 

role in the development of the 

business community by hosting 

events, connecting interests 

and industries.

Dubai Chamber is able to 

achieve these goals through exten-

sive resources, a vast network, 

and a well-defined and efficient 

infrastructure; but most of all, 

through an understanding of the 

business community’s interests 

and how they align.

The Dubai World Trade Centre, 
built in 1978, set a precedent 
for the city’s architecture. 
Dubai’s reputation as a city in 
the clouds began here.

تتمحور استراتيجية غرفة دبي حول ثالثة 
أهداف رئيسة، يأتي في صدارتها، توفير 

بيئة مواتية تحفز على نمو وازدهار األعمال، 
بما يسهم في ترسيخ وتعزيز مكانة دبي 

مركزًا عالميًا متنامي األهمية للتجارة 
واألعمال، يستقطب المزيد من األعمال 

واالستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وقد توج هذا النهج بتضاعف أعداد 
الشركات العاملة في دبي بمرور 

السنوات، حيث حرصت الغرفة دومًا 
على دعم الجهود المبذولة لتطوير بيئة 

تنظيمية وتشريعية فعالة تدعم األعمال، 
وتطوير عالقات ومصالح متبادلة، وتعزيز 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

وحل النزاعات التجارية، باإلضافة إلى 
لعب دور فعال في تطوير مجتمع األعمال 

من خالل تنظيم الفعاليات، والربط بين 
المصالح والصناعات.

 وقد تمكنت غرفة دبي من تحقيق 
هذه األهداف من خالل موارد واسعة 

النطاق، وشبكة أعمال ضخمة وبنية 

تحتية فعالة وفائقة الحداثة، يدعمها في 
ذلك فهمها لمتطلبات وتطلعات مجتمع 
األعمال، وسعيها الدؤوب لتلبية وتجاوز 

تلك التوقعات.

يعد مركز دبي التجاري العالمي 
الذي ُشيد عام 1978، صرحًا معماريًا 

بارزًا في دبي، كما كان أولى ناطحات 
السحاب في اإلمارة.

CREATING A FAVOURABLE BUSINESS ENVIRONMENT

خلق بيئة محفزة لألعمال 
في دبي
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PROMOTING DUBAI AS AN 

INTERNATIONAL HUB

The high-rises of Dubai are imposing and impressive. It has 
been said that the physical landscape of the city reflects 
the unbridled ambition of its leaders.

 الترويج لدبي مركزًا عالميًا 
لألعمال

THE UNITED ARAB EMIRATES has 

always been of great interest to 

the international community. With 

its unprecedented growth and the 

rapid establishment of a robust 

and sustainable infrastructure, the 

nation offers an attractive com-

mercial environment. 

The second pillar of the Dubai 

Chamber strategy is the promo-

tion of Dubai as an international 

business hub. Through interna-

tional trade missions and forums, 

the Chamber flies the flag of 

Dubai’s interests around the world, 

identifying emerging markets, 

targeting strategic growth oppor-

tunities and identifying mutually 

beneficial opportunities. 

The promotion of Dubai 

abroad does more than just 

attract would-be entrepreneurs to 

the emirate; it gives Dubai-based 

businesses the opportunity to 

expand and to develop their  

interests overseas. The objective 

of Dubai Chamber is long-term 

sustainability in business and the 

development of interests inter-

nationally ensures that today’s 

success can continue long into 

the future.

برزت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
خالل السنوات الماضية مركزًا دوليًا 

مهمًا للتجارة والسياحة والمال واألعمال، 
وأسهم اهتمامها ببناء بنية تشريعية 

 متطورة تحفز على نمو األعمال 
وبنية أساسية فائقة التطور، في تعزيز 

جاذبيتها لألعمال والمستثمرين من 
مختلف أنحاء العالم.

وقد لعبت غرفة دبي دورًا حيويًا في 
هذا المجال بالنظر إلى أن الترويج لإلمارة 

كمركز تجاري عالمي يعد من أهم ركائز 
استراتيجيتها. فقد دأبت الغرفة من خالل 

برنامج حافل باألنشطة يشمل إيفاد 
البعثات والمشاركة بفعالية في األحداث 

والملتقيات التجارية الدولية، للترويج لدبي 
في مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص 

في األسواق الناشئة، واستهداف فرص 
النمو االستراتيجي.

ويحقق ترويج دبي في الخارج مكاسب 
مزدوجة، فإلى جانب جذب األعمال 

واالستثمارات إلى اإلمارة، فهو يمنح 
الشركات العاملة في دبي فرصًا لتوسيع 
وتطوير مصالحها في الخارج، األمر الذي 

يسهم في تحقيق نمو مستدام.

بات أفق دبي يتسم بطابع مذهل يثير اإلعجاب، وباتت بنيتها 
التحتية فائقة التطور تجسد الرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة.
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WITHOUT A STRONG work ethic 

and the determination to succeed, 

most would-be entrepreneurs 

fail before they begin. However, 

starting a business is one thing; 

sustaining a profitable, functional 

endeavour is quite another.

The third element of the Dubai 

Chamber strategy is supporting 

the development of business, thus 

boosting ambition, the lifeblood of 

a national economy. 

Dubai Chamber aids developing 

businesses through various plat-

forms, hosting networking events 

to foster synergy and under-

standing between fields, offering 

various programmes to encourage 

education and knowledge in busi-

ness, and providing membership to 

industry-defined business groups 

and councils. 

The most important require-

ment in the continued success of 

a business is that it retains rele-

vance – that it is able to adapt to 

the needs of its demographic in 

a fluid and dynamic commercial 

environment. It is the aim of Dubai 

Chamber to safeguard the contin-

uing relevance and success of all 

its members.

For all that has changed, 
much has stayed the same. 
The modes of business may 
be different, but the culture 
has remained. Whether it’s 
done in a souk or a trading 
floor, the importance of 
honouring agreements and 
respect has endured.

في ظل بيئة أعمال عالمية تتسم بقدر 
كبير من التنافسية، يشكل تطوير القدرات 

واعتماد أرفع معايير األداء يدعمه نهج 
يتسم بالطموح أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح، 

وهو أمر ال يقتصر على رواد األعمال 
الجدد الذين يمكن أن تمنى مشاريعهم 

بالفشل في بدايتها، وإنما أيضًا الشركات 
القائمة والراسخة. 

وانطالقًا من هذه القناعة حرصت 
 غرفة دبي، على إيالء عناية خاصة 

 بدعم تطوير األعمال باعتباره أحد أبرز 
3 محاور ضمن استراتيجية الغرفة، حيث 
تعمل وفي إطار جهودها لدعم مسيرة 

التنمية االقتصادية على دعم نمو 
األعمال، وتمكينها من تحقيق النمو 
واالزدهار المنشود ضمن قطاعات 

أعمالها. إذ تقدم غرفة دبي المساعدة 
لألعمال من خالل منصات متعددة، 
تشمل تنظيم واستضافة فعاليات 

تستهدف تحفيز بناء العالقات والشراكات 

والتواصل فيما بين األعمال المختلفة، 
وتقديم برامج مختلفة لتشجيع بناء 

المعارف والقدرات في عالم األعمال 
وتشكيل مجموعات لألعمال ومجالس 

لقطاعات محددة.
ونظرًا ألن استمرارية نجاح األعمال 

ترتبط بقدرتها على التكيف مع احتياجات 
ومتطلبات األسواق المتغيرة، ضمن 

بيئة تجارية تتسم بمستويات عالية من 
السالسة والديناميكية، تعمل غرفة دبي 

على المساهمة في توفير بيئة تنظيمية 
تحفز على نمو األعمال، وهو ما ينعكس 

إيجابيًا على أداء جميع أعضائها.

رغم التغيرات وأجواء الحداثة التي 
تشهدها إمارة دبي، إال أنها حافظت 

 على أبرز معالمها القديمة. 
ومع تغير أنماط األعمال فيها، فإن 

شعبها ال يزال يحافظ على تراثه 
وأصالة ثقافته، التي تنعكس على 

جميع تعامالته التجارية.

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS

دعم نمو األعمال
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THE FIRST CHAMBER of commerce 

was established in Marseille, 

France, in 1599, with the aim of 

supporting the interests of busi-

nesses and defining shared goals. 

While chambers of commerce 

the world over share the common 

purpose of connecting businesses 

and communities to boost econo-

mies, Dubai Chamber might be 

considered unique.

The UAE is a young nation, 

and while Dubai has a great deal 

of history and heritage, it works 

with the energy and dynamism of 

youth, and promotes long-term 

sustainability. The responsibilities of 

Dubai Chamber are compounded 

by the speed with which Dubai 

has developed. When a city grows 

as rapidly as the emirate has, the 

infrastructure of the economy, 

regulations and best practices must 

maintain the pace to ensure short-

term as well as long-term benefits.

With this in mind, Dubai 

Chamber has taken on the respon-

sibility of being the link between 

business and government; and 

between international enterprise 

and Dubai.

The architecture of Dubai Chamber and the emirate overall 
positions Dubai as a city of the future. The towering height 
of the Chamber and many of Dubai’s key buildings are 
supported by strong foundations.

المستدام، األمر الذي فرض على 
المؤسسات الحيوية مثل غرفة دبي 

مسؤوليات متنامية مرتبطة بالسرعة التي 
تطورت بها دبي. فحينما تنمو مدينة 

بوتيرة متسارعة مثلما حدث في دبي، 
يجب أن تساير البنية التحتية لالقتصاد 

واللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات 
هذه الوتيرة، لضمان جني الفوائد على 

المديين القصير والطويل.
 وقد أخذت غرفة دبي على عاتقها 

 هذه المسؤولية منذ نشأتها، حيث 
عملت بدأب على تحفيز نمو األعمال، 

وبناء روابط قوية بين الشركات، والحكومة 
والمؤسسات الدولية. 

THE ROLE OF A CHAMBER OF 

COMMERCE IN THE VISION FOR 

AN EMIRATE

دور غرفة دبي في رؤية
اإلمارة المستقبلية
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تأسست أول غرفة تجارة في مرسيليا 
بفرنسا في عام 1599، بهدف دعم 

مصالح الشركات وتحديد األهداف 
المشتركة، وسرعان ما انتشرت غرف 

التجارة في مختلف أنحاء العالم.
وبينما تتشارك غرف التجارة بهدف 

مشترك يتمثل في ربط الشركات 
والمجتمعات المحلية من أجل تعزيز 

النشاط التجاري والصناعي ودعم نمو 
االقتصادات المحلية، فإن غرفة دبي 

تمثل حالة فريدة من نوعها.
فإمارة دبي تمتلك تاريخًا عريقًا، 
ونجحت في أن تغدو نموذجًا يحتذى 
به في العمل والديناميكية والنمو 

يجّسد تميز التصميم المعماري لغرفة دبي واألبراج الشاهقة 
المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة بشكل عام، آفاق دبي كمدينة 

واعدة للمستقبل.
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IN THE UAE, family and the youth 

are prized above all else, so a 

great deal of work is carried out 

in the name of posterity. One 

such endeavour is the Green 

Economy strategy, launched by 

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum in 2012. 

In line with UAE Vision 2021, 

the strategy aims to maintain 

environmental resources and make 

the UAE a world leader in clean 

energy and green technology, while 

improving the quality of life for the 

population of the UAE and support-

ing long-term economic growth. 

Spread across six central points, 

the Green Economy strategy will 

focus on renewable energy sources; 

investments in green technology 

and the creation of jobs; urban 

planning and transportation; the 

reduction of carbon emissions and 

a growth in organic agriculture; the 

preservation of natural resources; 

and the storage of energy.  

The leaders of today, securing the future for the leaders of 
tomorrow. Dubai Clean Energy Strategy 2050, seen being 
launched here, aims to make Dubai a global centre of 
clean energy and a green economy.

حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وفي إطار استراتيجيتها التنموية الشاملة، 
على اعتماد سياسات تتسم باالستدامة، 

تدعم النمو االقتصادي واالجتماعي 
وتحافظ في الوقت نفسه على البيئة 
والموارد الطبيعية، لتنعم بها األجيال 
المقبلة. وكان من أبرز التطورات في 

هذا الشأن مبادرة االقتصاد األخضر التي 
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 

عام 2012. وتستهدف هذه االستراتيجية 
الحفاظ على الموارد البيئية وجعل 

اإلمارات دولة رائدة على مستوى العالم 
في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا 

الخضراء، وفي الوقت نفسه تحسين 
نوعية حياة سكان اإلمارات ودعم النمو 

االقتصادي طويل األمد.
وتركز استراتيجية االقتصاد األخضر 

على ستة محاور رئيسة تتمثل في تطوير 
وإعداد األفكار التي سيتم عرضها خالل 
مؤتمر المناخ 2021 في باريس، لتكون 

عنصرًا رئيسًا في اتفاقية األمم المتحدة 
بشأن تغير المناخ، واللوائح التنظيمية 
للمناخ، والريادة في تغير المناخ ودور 
الشباب المنوط به كعامل رئيس في 

عملية التغيير، إلى جانب الشراكة العالمية 
الخضراء بين القطاعين العام والخاص، 

والسوق العالمية الخضراء واالبتكار 
والتمويل والحلول الجديدة.

THE BIGGER PICTURE: 

GREEN ECONOMY STRATEGY

االقتصاد األخضر مستقبلنا

يحرص قادة اإلمارات العربية المتحدة على اعتماد استراتيجيات 
تنموية شاملة لضمان مستقبل أفضل لألجيال. وتهدف استراتيجية 

دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى المحافظة على الموارد البيئية 
وجعل دبي مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة واالقتصاد األخضر.
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IN 2009, the United States Green 

Building Council (USGBC) awarded 

Dubai Chamber a Leadership in 

Energy and Environmental Design 

(LEED) basic certification. In 2013, 

the award was upgraded to plat-

inum level, the highest possible 

level of LEED certification. It is the 

first existing building in the Arab 

world to achieve this accolade. 

The LEED certification recog-

nizes buildings that have achieved 

a certain degree of energy and 

water efficiency. By upgrading the 

building’s systems and facilities, 

Dubai Chamber was able to reduce 

energy consumption per person 

by sixty-three per cent and pota-

ble water consumption per person 

by ninety-two per cent between 

1998 and 2015. Various energy-

saving initiatives have earned the 

Chamber an energy star rating 

of ninety-one per cent, making it 

more energy efficient than ninety-

one per cent of comparable 

buildings in America.

The furtherance of green ini-

tiatives is in concord with the 

sustainability initiatives of the 

Dubai government. The Chamber’s 

pioneering efforts in this direc-

tion earned it the Best Sustainable 

Project of the Year Award at the 

Climate Control Awards 2014.

The physical infrastructure and design of Dubai Chamber  
reflect its ongoing commitment to sustainability, both 
environmental and economic.

في عام 2009، منح المجلس األميركي 
للمباني الخضراء غرفة دبي، شهادة 

 الريادة في تنظيم أنظمة الطاقة 
وحماية البيئة )لييد(. وقد تمت ترقية هذه 

الجائزة في عام 2013، إلى المستوى 
البالتيني، وهو أعلى مستوى يمكن 

الحصول عليه، فضاًل عن كونها إضافة 
أخرى لرصيد الغرفة بوصفها الشهادة 
األولى على مستوى الوطن العربي. 

ف هذه الشهادة بالمباني التي  وُتعرِّ
حققت درجة كفاءة عالية في ترشيد 

 استهالك الطاقة واستخدام المياه. 
ويشار في هذا اإلطار إلى أن غرفة دبي 

تمكنت من خالل تحديث ُنُظم مبانيها 
 ومرافقها، من خفض استهالك الفرد 

من الكهرباء بنسبة 63 في المائة، 
واستهالك الفرد من المياه الصالحة 

للشرب بنسبة 92 في المائة بين عامي 
1998 و2015. 

وقد أثمرت مبادرات توفير الطاقة 
المتعددة عن منح غرفة دبي تصنيف 

قدره 91 في المائة، ما يجعلها أكثر كفاءة 

في ترشيد استهالك الطاقة من الغالبية 
العظمى من المباني المماثلة في 

الواليات المتحدة. 
وينسجم التقدم الذي تحرزه الغرفة 

 في ما يتعلق بالمبادرات الخضراء 
مع مبادرات االستدامة التي تتبناها 

حكومة دبي. كما أسهمت جهود غرفة 
 دبي الرائدة في هذا الصدد في 

حصولها على جائزة »أفضل مشروع 
مستدام« خالل حفل توزيع جوائز »تغير 

المناخ« عام 2014.

SUSTAINABILITY FOR DUBAI CHAMBER, 

SUSTAINABILITY FOR DUBAI

االستدامة في غرفة دبي مثاٌل على
استدامة دبي

يعكس تصميم غرفة دبي، والتطور الفائق لمختلف التسهيالت 
والخدمات بها، التزامها المتواصل بأرفع معايير االستدامة، في 

مختلف الجوانب البيئية واالقتصادية على حد سواء.



رؤية تتحقق21 VISION EMPOWERED20

V
IS

IO
N

زة
مي

مت
 ال

ية
رؤ

ال

DUBAI CHAMBER’S Centre for 

Responsible Business (CRB) offers 

the business community a plat-

form to engage with the emirate’s 

environmental and social needs, 

paving the way for responsible 

global commerce. 

A part of CRB, Dubai 

Chamber’s Sustainability Network 

was set up in 2010, and since the 

beginning of 2012, numerous task 

groups have been established 

in collaboration with member 

organizations of the network. To 

date they have worked together 

on issues like social entrepre-

neurship, waste management and 

resource efficiency.

As CSR becomes more promi-

nent the world over, it’s important 

that Dubai leads, rather than fol-

lows the trend. The Dubai Chamber 

CSR Label provides a free diag-

nostic framework for companies to 

evaluate, define and advance their 

own CSR strategies. 

In addition to this, Dubai 

Chamber’s CRB training workshops 

are designed to build capacity and 

encourage the practical applica-

tion of sustainability practices and 

good governance strategies.

Engage Dubai is another ini-

tiative from CRB. It actively 

supports the development of 

healthy, sustainable communi-

ties, by encouraging volunteer 

activities by employees within 

their local communities. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
inspects the Solar Park, named after him. The project is 
based on the Independent Power Producer model and 
testifies to Dubai’s role in the region as a trailblazer in 
renewable and clean energy production.

يزود مركز أخالقيات األعمال التابع لغرفة 
دبي، مجتمع األعمال بمنصة تعزز نهج 

الممارسات المؤسسية المسؤولة، 
وتحفز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

من خالل التعريف باالحتياجات البيئية 
واالجتماعية في دبي، إلى جانب 

المساهمة في ترسيخ مفاهيم تجارة 
عالمية مسؤولة. وفي إطار اهتمام غرفة 

دبي بأخالقيات األعمال، تم تأسيس شبكة 
غرفة دبي لالستدامة في عام 2010. 

كما جرى منذ بداية عام 2012، تأسيس 
العديد من مجموعات العمل بالتعاون 

مع مؤسسات أعضاء في الشبكة. وقد 
عملت هذه المجموعات معًا في قضايا 

عدة تشمل الشراكة االجتماعية وإدارة 
المخلفات وكفاءة الموارد.

وبينما باتت أخالقيات األعمال تمثل 
 اتجاهًا أكثر بروزًا على مستوى العالم، 
صار من األهمية بمكان لدبي أن تأخذ 

موقعًا قياديًا في هذا االتجاه الحديث. 
وأصبح مركز أخالقيات األعمال اسمًا 

معروفًا يوفر للشركات إطارًا تشخيصيًا 
لتقييم وتحديد وتعزيز استراتيجياتها في 

مجال أخالقيات األعمال.

وإضافة إلى ذلك، يقوم مركز 
أخالقيات األعمال بتنظيم ورش عمل 

تدريبية لبناء قدرات الشركات في 
مجال أخالقيات األعمال وتشجيع 

التطبيق العملي لممارسات االستدامة 
واستراتيجيات حوكمة الشركات.

ويعد برنامج »Engage دبي« مبادرة 
أخرى من المركز، حيث يدعم البرنامج 

المساعي الرامية إلى إنشاء مجتمعات 
صحية ومستدامة، وذلك بتشجيع 

األنشطة التطوعية التي يقوم بها 
موظفون في إطار مجتمعاتهم المحلية.

SUPPORTING DUBAI’S FUTURE

دعم مستقبل دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, في جولة يتفقد 
خاللها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعد هذا 
المشروع أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة بنظام المنتج المستقل، 

كما يعد دلياًل على دور دبي في المنطقة كمثال يحتذى في إنتاج 
الطاقة النظيفة. 
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IN 2013, DUBAI won the honour of 

hosting the World Expo 2020. This 

achievement was momentous – 

not only for the unprecedented 

exposure Dubai will receive or 

the anticipated economic gains, 

but because this will be the first 

time the World Expo is staged in 

the Middle East, North Africa and 

South Asia.

Given that it will take place 

during Dubai’s peak tourism 

months, it is projected an estimat-

ed 277,000 jobs will be created to 

allow for the impact of Expo 2020. 

Some forty per cent of these jobs 

are accounted for by the hospi-

tality sector alone.

Dubai Chamber has and will 

continue to play an integral role in 

Expo 2020. The UAE pavilion 

proved remarkably popular at 

Milan Expo 2015, with an average 

footfall of over 3,000 per day and 

more than one million in total. 

The World Expo 2020 has been the cause of much 
activity and excitement since winning the bid. It is widely 
considered an opportunity to showcase the breathtaking 
achievements of Dubai to the world.

فازت دبي في عام 2013 بشرف 
استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي 

 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، 
 ليس فقط ألنها المرة األولى التي 

يتم فيها تنظيم هذا المعرض العالمي 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب آسيا، وإنما أيضًا ألن 

 الفوز باستضافة المعرض جاء في 
أعقاب منافسة حادة مع مدن عالمية 

 رئيسة عدة سعت لحشد تأييد 

 عالمي لعروض االستضافة التي 
تقدمت بها.

ويسهم تنظيم المعرض في تعزيز 
جاذبية دبي، ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة بشكل عام، كوجهة سياحية 

عالمية المستوى، كما سيعطي دفعة 
قوية للنمو االقتصادي في البالد. فإلى 
جانب الزيادة الضخمة المتوقعة في أعداد 
السياح الذين سيتدفقون إلى البالد خالل 

المعرض الذي يستمر ستة شهور، ُيقّدر 

 أن يسهم تنظيم المعرض في 
 خلق زهاء 277 ألف وظيفة جديدة، 40 

 في المائة منها في قطاع الضيافة 
وحده. وستواصل غرفة دبي توفير الدعم 

لتنظيم إكسبو 2020، علمًا بأن الغرفة 
تمتعت بحضور قوي في معرض إكسبو 

ميالنو 2015، وشهد خالله جناح دولة 
اإلمارات العربية المتحدة استقطاب ما 

يقارب 3000 زائر يوميًا، ووصل إجمالي 
عدد الزوار إلى أكثر من مليون زائر.

THE PATH AHEAD: EXPO 2020

استشراف المستقبل: »إكسبو 2020« 

أصبح معرض إكسبو 2020 الدولي، ومنذ اإلعالن عن فوز دبي 
بشرف تنظيمه، محركًا للكثير من األنشطة في قطاعات متعددة 

في اإلمارة. وسيشكل المعرض منصة مثالية تتيح لدبي التعريف 
بإنجازاتها ومكانتها مركزًا عالميًا متنامي األهمية للمال واألعمال 

والسياحة والخدمات.
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IN TERMS OF gender equality, 

Dubai is a leader in the region. In 

2002 the Dubai Business Women 

Council (DBWC) was established 

as an initiative of Dubai Chamber. 

The aim of this council is to pro-

mote the interests of women in 

business, and to encourage more 

women in the emirate to achieve 

their full potential. In doing so, the 

Chamber is tapping the emirate’s 

rich pool of resources more effec-

tively, and in turn strengthening 

the economy.

In 2013 a partnership was 

formed between DBWC and 

Mastercard. They began a ven-

ture called Ro’ya. This initiative is 

designed to foster entrepreneur-

ship among women in the UAE by 

providing guidance, coaching and 

financial assistance. This is just 

one initiative from DBWC demon-

strating the level of collaboration 

with external organizations and the 

robust steps taken to promote the 

interests of women in business. 

The role played by women in business has grown 
exponentially in the UAE. The nation’s leaders have 
worked to ensure that young women aspiring to become 
business leaders or social entrepreneurs are able to thrive 
in an environment that values their talents and potential.

قامت غرفة دبي في عام 2002 بتأسيس 
مجلس سيدات أعمال دبي بهدف تعزيز 
دور المرأة في مجال األعمال، وتشجيع 

المزيد من النساء في اإلمارة على دخول 
قطاعات األعمال وتحقيق كامل أهدافهن، 

بما يسهم في تعزيز النمو االقتصادي 
وتسريع زخم التنمية المستدامة. 
 وتتماشى هذه المبادرة، مع 

توجهات حكومة دبي ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة، بتفعيل دور المرأة في 
مختلف المجاالت. 

وفي عام 2013، أبرمت اتفاقية 
شراكة بين مجلس سيدات أعمال دبي 

وماستر كارد، تم بموجبها إطالق مبادرة 
»رؤية« المصممة لتعزيز ريادة المرأة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال 

األعمال من خالل توفير التوجيه والتدريب 
والدعم المالي. 

وقد شكلت »رؤية« واحدة من 
مبادرات عدة ينفذها مجلس سيدات 

أعمال دبي التي تجسد مستوى التعاون 
مع هئيات ومؤسسات خارجية، والجهود 

الراسخة التي تم بذلها من أجل تعزيز دور 
المرأة في مجال األعمال.

A VISION FOR EQUALITY

المساواة جزء من نجاح رؤيتنا

 تنامى الدور الذي تلعبه المرأة في عالم األعمال في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، 

فقد عمد قادة الدولة إلى تمكين المرأة اإلماراتية كي تترأس 
مراكز قيادية وأن تصبح رائدة اجتماعية في بيئة مؤاتية لتطلعاتها 

ومواهبها وقدراتها.
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EDUCATION IS often considered 

to have a correlation with eco-

nomic prosperity, particularly on a 

national scale. However, statistics 

from the New York Times have 

indicated that the greatest point 

of correlation with education 

is happiness.

Dubai Chamber has always 

been a strong supporter of 

education and training, both 

in academic institutions and 

the workplace. To this end, the 

Chamber founded the University 

of Dubai in 1997. With a broad 

range of internationally accredited 

undergraduate and postgraduate 

courses, the university is a valuable 

asset in the educational infrastruc-

ture of Dubai.

The establishment of the 

University of Dubai is in line with 

several aims of the UAE govern-

ment’s Vision 2021, particularly the 

transition to a knowledge-based 

economy, the movement towards 

Emiratization, and the goal of 

instilling a dynamic, entrepre-

neurial spirit in the nation’s youth.

يعد التعليم أحد أبرز متطلبات تحقيق 
التنمية االقتصادية المستدامة، وخصوصًا 
على الصعيد الوطني. ووفقًا إلحصائيات 
مجلة نيويورك تايمز، تلعب السعادة دورًا 
مهمًا في تحقيق أسمى معايير التعليم. 

وقد حرصت غرفة دبي، وفي إطار 
دورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، 

على إيالء اهتمام خاص بالتعليم 

والتدريب، في المؤسسات األكاديمية 
وأماكن العمل على حد سواء. وتحقيقًا 

لهذه الغاية، قامت الغرفة في عام 1997 
بتأسيس جامعة دبي، التي باتت تعد 

من أبرز مؤسسات التعليم العالي في 
اإلمارات والمنطقة، وتوفر مجموعة 

واسعة من البرامج الدراسية الجامعية 
والمؤهالت العليا المعتمدة دوليًا.

ويتماشى إنشاء جامعة دبي مع رؤية 
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

2021 التنموية، خاصة في ظل التحول 
إلى االقتصاد القائم على المعرفة، 

وتعزيز عملية التوطين، وغرس روح ريادية 
مفعمة بالحيوية في شباب الوطن.

THE LEADERS OF TOMORROW

قادة المستقبل 

صورة التقطت عام 1962 لتالميذ يدرسون بجد لبناء مستقبل دبي، 
في مدرسة الشعب بمنطقة الشندغة. فعلى مر السنين أكدت 

دبي على أهمية التعليم ودوره في بناء األمم. ويظهر على غالف 
الكتاب صورة للشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، حاكم دولة 
الكويت السابق، ما يدل على الروابط التاريخية واألخوة بين البلدين.

Boys studying hard to build Dubai’s future in Al Shaab 
school in Shindhagha, 1962. Dubai has always placed great 
emphasis on the importance of education. The portrait of 
Kuwaiti ruler Sheikh Abdullah Al Salim Al Sabah is visible 
on the textbook, reflecting the historic ties of friendship 
between the two nations.
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HIS HIGHNESS Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum is known 

for his impeccably high standards 

and for his dynamism, so it is 

fitting that the Mohammed bin 

Rashid Business Award, part of 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Global Initiatives, is designed to 

cultivate a world-class business 

culture, to encourage competition 

and to aid economic growth.

The awards have now widened 

their scope to include businesses 

throughout the GCC, in order 

to increase competition and to 

further the economic interests of 

the entire region.

Spanning various industries 

and fields, the awards offer a 

clear benchmark for business 

standards and give examples 

to follow. Fundamentally these 

awards offer a challenge and a 

question for businesses within 

the framework of tangible cate-

gories of success: what are they 

currently doing, and perhaps 

more importantly, not doing to 

achieve their full potential?

The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award 
represents some of the most coveted and respected 
business accolades in the region, and the event itself is 
eagerly anticipated each year.

شكلت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال، العضو في مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العالمية، إحدى 
أدوات غرس ثقافة التميز وتعزيز النمو 

االقتصادي والتنافسية العالمية.
وقد تم توسيع نطاق الجائزة ليشمل 
الشركات في جميع دول مجلس التعاون 

الخليجي، من أجل الترويج لنهج اإلبداع 
والتفوق والمنافسة، بما يسهم في 

تحفيز النمو على مستوى المنطقة 

سنويًا. ومن خالل تغطيتها لمختلف 
القطاعات والمجاالت، باتت هذه الجائزة 

تشكل دلياًل إرشاديًا واضحًا لمعايير العمل، 
فضاًل عما تقدمه من أمثلة يحتذى بها 

لإلبداع والتفوق في األداء. وتهدف هذه 
الجائزة إلى تعزيز التنافسية وتسليط 

الضوء على الممارسات المتميزة التي 
تتبناها الشركات في نطاق عملها الناجح 

لتساعدها على اعتماد األفضل في 
استراتيجياتها وممارساتها. 

A VISION OF EXCELLENCE

صناعة التميز لقطاع األعمال
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تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال إحدى أبرز جوائز 
األعمال وأكثرها تقديرًا على مستوى المنطقة والعالم. وقد تحول 

حفل توزيع الجوائز على الفائزين إلى أحد أبرز األحداث التي تترقبها 
مختلف الهيئات والمؤسسات سنويًا.



رؤية تتحقق31 VISION EMPOWERED30

V
IS

IO
N

زة
مي

مت
 ال

ية
رؤ

ال

As the first woman 
to hold a ministerial 
position in the UAE, 
Her Excellency 
Sheikha Lubna bint 
Khalid Al Qasimi, 
currently the UAE 
Minister of State 
for Tolerance and 
the former Minister 
of International 
Cooperation and 
Development, is a true 
pioneer in every sense 
of the word. Voted 
the most powerful 
Arab woman several 
years in a row by 
Arabian Business, 
she discusses 
gender equality 
and the changes 
brought about by the 
country’s leadership. 

WHAT ROLE DO YOU THINK THE 
LEADERSHIP OF DUBAI HAS 
PLAYED IN ITS DEVELOPMENT?
I often refer to the foresight of 

the late Sheikh Rashid – I remem-

ber that a lot of his decisions 

and projects caused exclamation 

at the time. Nevertheless, these 

pushed Dubai to its current posi-

tion at the forefront of the world 

economic and business chart. 

The examples of these decisions 

and projects are too numerous 

to list. These changes resulted in 

a huge qualitative leap forward 

for Dubai and provided it with a 

robust foundation.

YOU ONCE DESCRIBED THE 
SUCCESS OF WOMEN IN THE 
COUNTRY AS ‘THE TRUE STORY 
OF THE UAE’. WHAT FUTURE 
DEVELOPMENTS WOULD YOU 
LIKE TO SEE IN THIS STORY?
I believe my work in government  

has lent momentum to the cause 

of gender equality. In the eighties 

I began a career in technology. 

This sector was almost monopol-

ized by men at the time; we now 

find successful women in almost 

every field and occupation, 

including technology. 

Today I am the president of 

Zayed University, and I find that 

female students enjoy advan-

tages and freedoms that my 

generation did not have, they 

have laws and regulations to 

maintain their rights. However 

even in the early years, the lead-

ership of the UAE was pushing 

for greater equality, respect and 

rights for women, so I am opti-

mistic with regard to the role of 

women in our nation.

WHAT WOULD YOU SAY DUBAI’S 
GREATEST STRENGTHS ARE?
Dubai has always been charac-

terized by a sense of optimism, 

dynamism and quick response. 

These attributes seem to be 

adopted by the vast majority of 

those who choose to live in Dubai 

and they are felt by those who visit.

THE FEMALE 
ENTREPRENEUR 

IS NOT A NEW 
PHENOMENON 

IN THE UAE

HE SHEIKHA LUBNA BINT KHALID AL QASIMI

 تعد معالي الشيخة 
لبنى بنت خالد القاسمي، 

وزيرة الدولة للتسامح، 
وزيرة التنمية والتعاون 

الدولي سابقًا، أول امرأة 
تشغل منصبًا وزاريًا في 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وبفضل دورها 

الرائد تم اختيارها على مدى 
سنوات عدة كأقوى امرأة 

عربية ضمن قائمة »أرابيان 
بيزنس«. وتناقش معاليها 

في الحوار التالي المساواة 
بين الجنسين في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والتغييرات الضخمة التي 
 أحدثتها قيادة البالد في 

هذا الصعيد.
 ما دور القيادة في التطور الذي

حققته دبي؟
 أقوم دائمًا باإلشارة إلى النظرة 

 الثاقبة للمغفور له بإذن الله الشيخ 
 راشد بن سعيد آل مكتوم، وأذكر أن 

الكثير من قراراته والمشاريع والمبادرات 
التي أطلقها كانت تثير الكثير من 

 التساؤالت لدى اإلعالن عنها؛ غير أن 

تلك المشاريع والمبادرات وضعت 
األسس للنجاحات التي أتاحت لدبي 

 الوصول إلى المكانة التي تتمتع بها 
اليوم في طليعة خريطة العالم 

االقتصادية والتجارية. والنماذج واألمثلة 
لتلك المشاريع والقرارات أكثر من أن 
 تحصى. وقد تسببت هذه التغّيرات 

في حدوث نقلة نوعية كبيرة  لألمام 
بالنسبة لدبي ووفرت أسسًا قوية 

وراسخة لنهضتها.
 وقد ورث صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

 رعاه الله، رؤية والده وانطلق بها إلى 
آفاق غير مسبوقة، وهو ما يتجسد اليوم 

في اإلنجازات الضخمة التي نراها في 
مختلف المجاالت.

وصفت في إحدى المرات نجاح النساء 
في الدولة بأنه »القصة الحقيقية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة«، فما التطورات 
المستقبلية التي ترغبين في رؤيتها في 

هذا المجال؟
أعتقد أن عملي في الحكومة قد وفر قدرًا 
من الزخم لقضية المساواة بين الجنسين. 

فقد بدأت حياتي المهنية في مجال 
التكنولوجيا في ثمانينيات القرن الماضي، 
حين كان هذا  القطاع يخضغ لهيمنة كاملة 

من قبل الرجل في ذلك الوقت، ونحن 
نجد اآلن المرأة الناجحة في كل مجال 

ووظيفة تقريبًا بما في ذلك التكنولوجيا. 
فمن خالل رئاستي لجامعة زايد، أشعر بأن 

الطالبات يتمتعن بالمزايا والحريات التي 
لم يكن يملكها جيلي، ولديهن القوانين 

والنظم للحفاظ على حقوقهن. 

 المرأة في 
اإلمارات تتمتع 

بمكانة رائدة في 
مجال األعمال

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي



رؤية تتحقق33 VISION EMPOWERED32

V
IS

IO
N

زة
مي

مت
 ال

ية
رؤ

ال

Services are our top priority 

in Dubai. The ability to scruti-

nize ourselves and ensure that we 

are offering something unique is 

paramount. Secondly, individual 

development is essential. Special 

care is taken among officials and 

staff of Dubai Government to con-

stantly develop greater skills and 

broaden their expertise.

Our cosmopolitan atmos-

phere is a great strength. Dubai 

has become the dream city for 

many people around the globe 

and this was made possible by the 

daring investments in real estate 

and facilities. 

Finally, we have a leadership 

that never rests. They always look 

to the future and ask if more can 

be done to make our way of life 

and our endeavours sustainable. 

WHAT ROLE DO YOU THINK 
DUBAI BUSINESS WOMEN 
COUNCIL HAS PLAYED IN THE 
GREATER PARTICIPATION OF 
WOMEN IN THE ECONOMY?
The female entrepreneur is not 

a new phenomenon in the UAE. 

Even when I was young, women 

were establishing sales councils 

and working with their husbands. 

So our society accepted business-

women long ago, but the difference 

is that the businesswomen of 

today are wealthier and more inde-

pendent. Dubai Business Women 

Council is a part of this process and 

has eased the transition to greater 

wealth and independence.

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum inherited his 

father’s vision. In my experience of 

working closely with His Highness, 

I have found that he rewards diligent 

people with greater responsibility, 

thus ensuring that important work 

is in good hands. 

He has also taken practi-

cal steps towards greater gender 

equality. There was one Dubai 

Chamber meeting which followed 

a particularly successful confer-

ence, where His Highness asked 

‘What do you need?’ The point was 

raised that there were no women 

on the board of directors at Dubai 

Chamber. His Highness remained 

silent. The next day three women 

were appointed to the board, 

myself included.

ويتعين اإلشارة هنا إلى أن قيادة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حرصت 

على الدوام ومنذ السنوات األولى 
لالتحاد، على تحقيق المزيد من المساواة 

واالحترام والحقوق للمرأة، ولذا فإنني 
متفائلة في ما يتعلق بالدور المستقبلي 

الذي ستقوم به المرأة في البالد.

 ما هي برأيك أهم نقاط القوة التي 
تتميز بها دبي؟

لطالما تميزت دبي بحس التفاؤل 
والحيوية وروح االستجابة السريعة، وهذه 

هي الصفات التي قد تتبناها الغالبية 
العظمى من الذين اختاروا العيش في 

دبي، والتي يشعر بها أيضًا أولئك الذين 
يزورون اإلمارة. كما أن جودة الخدمات 

تأتي على رأس األولويات في دبي. ومن 
المهم استمرار الحرص على تقديم كل 

ما هو مميز، بالتزامن مع مواصلة تنمية 
الكفاءات، وإيالء عناية خاصة بتطوير 
مهاراتها وتوسيع خبراتها بشكل أكبر.

 وإلى جانب ذلك يمثل الطابع 
 العالمي الذي تمتاز به دبي ميزة 

فريدة. فقد أصبحت دبي المدينة الحلم 
بالنسبة للعديد من الناس في جميع 

أنحاء العالم. وقد أسهم استقطاب 
االستثمارات في قطاعات األعمال 

والعقارات والخدمات في تحويل هذا 
الحلم الكبير إلى واقع.

وأخيرًا فنحن نملك قيادة تتمتع برؤية 
ثاقبة، تتطلع إلى المستقبل على الدوام، 

وال تكف عن التساؤل حول ما إذا كان هناك 
المزيد مما يمكن فعله لجعل طريقتنا 

ومساعينا في الحياة مستدامة أكثر.

 ما الدور الذي يقوم به مجلس 
 سيدات أعمال دبي لزيادة مشاركة 

المرأة في االقتصاد؟
رائدات األعمال ال يشكلن ظاهرة جديدة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كانت 
النساء في الماضي يؤسسن أعمااًل 
 تجارية يعملن فيها مع أزواجهن. فقد 

 تقّبل مجتمعنا ظاهرة سيدات األعمال 
منذ فترة طويلة، ولكن الفرق هو 
أن سيدات األعمال اليوم أكثر ثراء 

واستقاللية. ويعد مجلس سيدات أعمال 
دبي جزءًا حيويًا ضمن هذه العملية، حيث 
سهل عملية انتقال النساء نحو المزيد من 

الثروة واالستقاللية. 
 وقد حظيت عملية تمكين المرأة 

بدعم تام من قيادتنا الرشيدة، وهو ما 
يتجسد في النجاحات التي حققتها المرأة 

ليس في عالم األعمال فقط وإنما في 
العمل الحكومي أيضًا. فمن خالل تجربتي 

 في العمل بشكل وثيق مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

فقد وجدت أنه يولي اهتمامًا كبيرًا 
بتمكين المرأة ومنحها الفرصة لتحمل 

المسؤولية في مختلف المجاالت. كما 
اتخذ سموه خطوات عملية نحو تحقيق 

المزيد من المساواة بين الجنسين، وأذكر 
أنه كان هناك اجتماع لغرفة دبي أعقب 

مؤتمرًا كان ناجحًا بشكل خاص، حين سأل 
سموه: »ما الذي تحتاجون إليه؟« كانت 

النقطة التي أثيرت أنه ال توجد نساء في 
مجلس إدارة غرفة دبي، والتزم سموه 
الصمت، وفي اليوم التالي تم تعيين 

ثالث نساء في عضوية المجلس، وقد 
كنت من بينهن.



الريادة في عالم التجارة

COMMERCE
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رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

As the UAE Minister 
of Economy, His 
Excellency Sultan bin 
Saeed Al Mansouri 
has played a vital 
role in supporting the 
aims and vision of 
Dubai Chamber. He 
talks about the shared 
goals of the ministry 
and the Chamber, and 
what makes Dubai a 
unique international 
centre of trade. 

IN YOUR OPINION, WHAT 
DISTINGUISHES DUBAI FROM 
OTHER INTERNATIONAL 
CENTRES OF TRADE?
Dubai is blessed with its strate-

gic location between Asia, Africa 

and Europe. We overlook the Gulf, 

which opens up to all the major 

shipping routes. Of course the lead-

ership has played a central role in 

our success and the way we define 

ourselves as an emirate. But what I 

think particularly distinguishes us is 

the fact that Dubai is a truly inter-

national city. We have experience 

and understanding from the world 

over and that makes us stronger.

WHERE DO YOU SEE DUBAI IN 
TEN YEARS?
Dubai will always surprise us. Since 

the seventies, the emirate has 

witnessed phenomenal progress. 

It was the trade capital in the GCC 

at that time, then in the eighties 

it became the trade capital of the 

Middle East. Today it’s a global cen-

tre for trade, transport, investment 

and industry. In the coming decade 

the transformation will continue. 

Everyone is preparing for 

Expo 2020; the Emirates Mars 

Mission is just the beginning for 

the space industry here; and we 

are already seeing a surge in the 

airline and tourism industries. 

Handling 200 million passengers 

a year will not be an easy task 

for our airports, so it is essential 

that our technology and systems 

maintain the pace. 

WHAT ROLE WOULD YOU SAY 
DUBAI CHAMBER PLAYS IN 
THE ECONOMY?
Dubai Chamber performs an 

essential role in identifying and 

defining opportunities in Dubai 

and opportunities for Dubai 

overseas; I was part of Dubai 

Chamber and I helped market the 

emirate globally. 

Dubai Chamber is a stra-

tegic partner to the Ministry of 

Economy. We work together to 

ensure a healthy commercial envir-

onment in Dubai and to send a 

clear message to different sec-

tors overseas. As well as providing 

greater understanding for inter-

ested parties, the Chamber has 

managed to streamline the process 

of setting up a new business here, 

which is hugely beneficial.

DUBAI WILL 
ALWAYS 

SURPRISE US

HE SULTAN BIN SAEED AL MANSOURI

بوصفه وزيرًا لالقتصاد 
في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، اضطلع معالي 
المهندس سلطان بن 

سعيد المنصوري، بدور 
حيوي في تحفيز مسيرة 

النمو االقتصادي في دولة 
اإلمارات، وهي األهداف 

نفسها التي تسعى غرفة 
دبي إلى تحقيقها. ويتحدث 
معالي سلطان المنصوري 

في هذا الحوار عن األهداف 
المشتركة لكل من الوزارة 
والغرفة، والعوامل التي 

تسهم في جعل دبي مركزًا 
عالميًا فريدًا من نوعه. 
 من وجهة نظرك، ما أبرز العوامل 

التي تميز دبي عن غيرها من المراكز 
التجارية العالمية؟

لقد أنعم الله على دبي بموقع 
استراتيجي فريد يتوسط قارات آسيا 

وأفريقيا وأوروبا، كما تطل على الخليج 
 العربي الذي يرتبط بعدد من أهم 

مسارات المالحة الرئيسة في العالم. 
وبطبيعة الحال فقد لعبت رؤية القيادة 

الرشيدة دورًا محوريًا في النجاحات 
 واإلنجازات المشهودة التي تحققت 

وفي المكانة التي باتت تتمتع بها الدولة 
على المستوى العالمي. وإلى جانب 

ذلك فإن دبي تتميز بشكل خاص بكونها 
مدينة عالمية حقًا، وقد تعززت المكاسب 

واإلنجازات التي حققتها بفضل الرؤية 
الطموحة والخبرات والمعارف والتجارب 

 التي باتت تتمتع بها وجعلتها أكثر 
حيوية وتميزًا.

كيف ترى دبي بعد عشر سنوات؟
تفاجئنا دبي على الدوام بما تحققه. 
فقد شهدت اإلمارة تقدمًا هائاًل منذ 

السبعينيات حين كانت العاصمة التجارية  
لدول مجلس التعاون الخليجي آنذاك، 
ثم أصبحت العاصمة التجارية لمنطقة 

الشرق األوسط في الثمانينيات، وهي 
تعتبر اليوم مركزًا عالميًا للتجارة والنقل 
واالستثمار والصناعة، وسيستمر هذا 

التحول خالل العقد المقبل.
ويتزامن ذلك مع تطورات نوعية في 

مجاالت وقطاعات حيوية مختلفة، حيث 
 تسارعت االستعدادات الستضافة 

معرض »إكسبو 2020«؛ وإطالق مسبار 
اإلمارات إلى المريخ الذي يعد بداية لبروز 
صناعة فضاء نشطة. ونحن نشهد بالفعل 

طفرة في قطاعي الطيران والسياحة. ولن 
يكون التعامل مع 200 مليون مسافر في 

العام مهمة سهلة على مطاراتنا، ولذا 
فمن الضروري أن تحافظ تقنياتنا وأنظمتنا 

على وتيرة التطور لتعزيز المكاسب 
المتحققة، ومواصلة زخم النمو.

ما تقييمك للدور الذي تلعبه غرفة دبي 
في دعم مسيرة النمو االقتصادي؟

 تؤدي غرفة دبي دورًا حيويًا في 
الترويج لدبي على المستوى العالمي 

والتعريف بالفرص المتاحة فيها، كما 
تسهم الغرفة في التعريف بالفرص 
المتاحة لدبي في الخارج. وقد كنت 

في الماضي جزءًا من فريق غرفة  دبي 
وساعدت في العمل على تسويق اإلمارة 

على الصعيد العالمي.
وتعد غرفة دبي شريكًا استراتيجيًا 

لوزارة االقتصاد، فنحن نعمل معًا لضمان 
توفير بيئة تجارية متميزة، والترويج لدولة 

اإلمارات كمركز دولي يجتذب األعمال 
واالستثمارات، وتوفير أكبر قدر من 

المعلومات في هذا المجال. وإلى جانب 
ذلك تمكنت الغرفة من تبسيط عملية 

تأسيس األعمال الجديدة وهو أمر حيوي 
لتنشيط الحركة التجارية واالقتصادية 

وجذب المزيد من األعمال واالستثمارات.

دبي دائمًا تفاجئ 
العالم بما تحققه 

من إنجازات

معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
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His Excellency 
Abdullah Mohammed 
Saleh, currently the 
deputy chairman 
of Dutco Group of 
Companies, played a 
decisive role in estab-
lishing Dubai’s first 
bank, the National 
Bank of Dubai. With 
the distinct charm of a 
businessman, he talks 
about his relationship 
with the rulers, and 
weathering the global 
financial crisis of 2008.

WHY DO YOU THINK SHEIKH 
RASHID ASKED YOU TO 
ASSIST IN ESTABLISHING THE 
FIRST BANK?
I was the youngest member of 

the group who established the 

National Bank of Dubai, but I 

understood that Sheikh Rashid 

was striving to promote the emir-

ate and catch the global train. 

I had studied finance in London 

and worked for the British Bank of 

the Middle East (later acquired by 

HSBC). I believe it was this expe-

rience that led Sheikh Rashid to 

select me as a board member for 

the bank. 

DURING THE GLOBAL FINANCIAL 
CRISIS, YOU WERE APPOINTED 
AS DIFC GOVERNOR. WHAT 
WERE YOUR FEELINGS WHEN 
THE CRISIS HIT AND HOW DID 
YOU DEAL WITH IT?
Crises are inevitable. Even if we are 

not responsible, we must face the 

consequences. But as long as you 

have strong foundations, these cri-

ses will pass. The global economic 

crisis of 2008 was not the first of 

its kind, nor the first we have dealt 

with. The most important ques-

tion for finding a solution in these 

situations is not the ‘why’, but the 

‘how’. When the crisis hit, our lead-

ership played an instrumental role 

in our success. Where there is a 

will, there is a way.

COULD YOU DESCRIBE 
YOUR RELATIONSHIP WITH 
SHEIKH RASHID?
My relationship with Sheikh Rashid 

was based on respect, dedication 

and appreciation for the emir-

ate’s economy. He used to guide 

me on a great many things, like 

financing projects. I remember 

Sheikh Rashid’s enthusiasm for 

the Dubai World Trade Centre; in 

truth, any project involving the 

word ‘trade’ was a point of inter-

est for him. Many doubted the 

success of this project, but he, like 

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum, was 

driven, and his vision was focused 

on sustainable, long-term projects. 

HAS THIS RELATIONSHIP 
CONTINUED WITH HIS 
HIGHNESS SHEIKH 
MOHAMMED BIN RASHID?
My relationship with His Highness 

is like the one I had with his father. 

I will always be there when he 

needs me.

As you can see, things have 

changed dramatically in Dubai – 

development on this scale and 

speed is unprecedented. The 

demands and requirements of 

today are greater than ever. I am 

proud of my relationship with His 

Highness Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, every institu-

tion in Dubai follows his ambitions.

HE ABDULLAH MOHAMMED SALEH

التعامل مع 
التحديات يصبح 
أكثر كفاءة بتوافر 
الرؤية واإلرادة

سعادة عبدالله محمد صالح
بروح وحماس أسهم سعادة 

عبدالله محمد صالح، الذي 
يشغل حاليًا منصب نائب 

رئيس مجموعة شركات دتكو، 
 بدور محوري في إنشاء 
 بنك دبي الوطني، أول 
بنك في دبي. ويخبرنا 
سعادته هنا عن عالقته 

بحّكام اإلمارة، والصمود في 
وجه األزمة المالية العالمية 

عام 2008.

لماذا طلب منك المغفور له الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم المساهمة في 

إنشاء أول بنك في اإلمارة؟
كان المغفور له الشيخ راشد يسعى 

 لتطوير اإلمارة وإحداث نهضة شاملة 
 فيها. فقد كان، رحمه الله، يؤمن 

بأن وجود قطاع مصرفي يشكل عنصرًا 
 حيويًا في هذا المجال. وأعتقد أن 

قيامي بدراسة التمويل في لندن وعملي 
لدى البنك البريطاني للشرق األوسط 

)الحقًا استحوذ عليه بنك إتش إس بي 
سي(، كانا وراء سبب اختيار المغفور له 

الشيخ راشد وترشيحي عضوًا في مجلس 
إدارة بنك دبي الوطني، علمًا بأنني كنت 

أصغر أعضاء المجموعة التي أسست بنك 
دبي الوطني.

هل يمكن أن تصف لنا عالقتك مع 
المغفور له الشيخ راشد؟

تعلمت الكثير من الشيخ راشد، رحمه الله. 
فقد كان يرشدني ويعلمني العديد من 

األمور، بما فيها مسائل مرتبطة بتمويل 
المشاريع. وأتذكر حماسة الشيخ راشد، 

طيب الله ثراه، لمشاريع تنموية كبرى 
أسهمت في صناعة قصة نجاح وتطور 

اإلمارة مثل مركز دبي التجاري العالمي، 
الذي شكك فيه الكثيرون، لكنه كان، رحمه 

الله، كما نشاهد اليوم صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي 
يسير على خطاه، يجمع بين ُبعد النظر 

والرؤية الطموحة. وكانت رؤيته تقوم على 
المشاريع المستدامة وطويلة األجل. 

وإلى جانب ذلك استأثرت التجارة باهتمام 
خاص منه، إليمانه بدور التجارة في نمو 

وازدهار اإلمارة.

وهل استمرت هذه العالقة مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

تسير على النهج ذاته؟
أنا فخور بعالقتي مع صاحب السمو 
الشيخ محمد، الذي تسير مؤسسات 

اإلمارة كافة على هدي رؤيته الطموحة 
ونظرته الثاقبة بعيدة المدى. فكما ترون، 

سجلت اإلمارة تطورًا ال مثيل له، ولم 
يسبق أن تم تحقيق تنمية بمثل هذا 
الحجم والسرعة في أي مكان آخر في 
العالم. ومع ارتفاع سقف الطموحات 
واألحالم، تنامت الحاجة لبذل المزيد 

من الجهد والعطاء، غير أننا واثقون بأن 
المستقبل يحمل لنا المزيد من اإلنجازات 

في ظل قيادتنا الرشيدة.

تم تعيينك خالل األزمة المالية العالمية، 
محافظًا لمركز دبي المالي العالمي. 

كيف برأيك تمكنت اإلمارة من التعامل مع 
تداعيات األزمة؟

تعد التحديات واألزمات أمرًا حتميًا ال يمكن 
تجنبه سواء في حياة الناس، والمدن، 

والدول. ولكن طالما كانت لديك أسس 
متينة، فستتمكن من مواجهة التحديات 

واألزمات. ولم تكن تداعيات األزمة المالية 
العالمية في عام 2008 أول تحد نواجهه، 

فقد واجهنا في الماضي الكثير من 
التحديات. وعندما وقعت األزمة، لعبت 
قيادتنا الرشيدة دورًا فعااًل في نجاحنا، 
فعندما تتوافر الرؤية واإلرادة، يصبح 

التعامل مع التحديات أكثر كفاءة ونجاحًا.

IT’S NOT THE 
‘WHY’, BUT  
THE ‘HOW’
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DUBAI IS CENTRALLY located 

between the East and the West. 

Its strategic position means that 

two-thirds of the world’s pop-

ulation are able to reach Dubai 

in eight hours or less, while Port 

Rashid and Port Jebel Ali have 

allowed the substantial shipping 

trade in Dubai to grow.

The emirate’s economy was 

kick-started with the discovery 

of oil, but as the economy has 

diversified, Dubai’s geographical 

and commercial positioning have 

become more important than 

ever. Hospitality and tourism, 

as well as trade, logistics and 

financial services, now form 

a major part of the economy. 

With one of the highest standards 

of hospitality in the world, and 

the largest mall in the world, 

The Dubai Mall, the emirate has 

become the holiday destination 

of choice for many. 

Dubai’s reputation as an inter-

national hub is deserved for more 

than tourism and transport. In 

2002 the Dubai International 

Financial Centre was established, 

providing a platform for businesses 

and institutions to trade with 

emerging markets in conjunction 

with international standards.

After the discovery of oil, the leadership of the UAE 
moved quickly to ensure that the nation was attractive 
to tourists and investors alike. To this end, the UAE 
now boasts some of the world’s most luxurious hotels 
and attractions.

تتميز دبي بموقع جغرافي استراتيجي 
يتوسط الشرق والغرب، بحيث يسهل 
الوصول إليها جوًا من مناطق يقطنها 
قرابة ثلثي سكان العالم خالل ثماني 
ساعات أو أقل، وقد أسهم ذلك إلى 

جانب امتالكها بنية أساسية متطورة في 
النقل البحري، في تعزيز مكانتها كمركز 

تجاري نشط. 
 وعلى الرغم من أن اكتشاف 

النفط أسهم في تعزيز ازدهار اقتصاد 
اإلمارة، إال أن الموقع الجغرافي 

والتجاري لدبي بات اليوم أكثر أهمية من 
أي وقت مضى، مع نجاح اإلمارة في 

تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع بنيتها 

االقتصادية، بحيث باتت قطاعات السياحة، 
والتجارة والخدمات المالية واللوجستية 

فضاًل عن العقارات، تشكل اآلن محركات 
رئيسة للتنمية االقتصادية، مع ترسخ 

مكانة اإلمارة وجهة عالمية متنامية 
األهمية للسياحة والتسوق.

وبالتزامن مع ذلك، أسهم تأسيس 
 مركز دبي المالي العالمي في عام 

 2002 في ترسيخ مكانة اإلمارة مركزًا 
ماليًا دوليًا يغطي الفجوة الزمنية بين 
 األسواق المالية في الشرق والغرب، 

حيث وّفر للشركات والمؤسسات منصة 
 تداول في األسواق الناشئة، تعتمد 

أرفع المعايير الدولية.

DUBAI AS AN 

INTERNATIONAL HUB

دبي مركز عالمي رائد

على الرغم من كونها دولة غنية بالنفط، حرصت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على اعتماد استراتيجية تنموية طموحة لتنويع 
بنيتها االقتصادية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في 

الناتج المحلي. وباتت الدولة تعد من أروع الوجهات السياحية 
وأكثرها جاذبية مع امتالكها قطاعًا سياحيًا متطورًا.
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IN 2015, Dubai International Airport 

(DXB) served over 78 million pe ople 

on 140 different airlines to over 

260 destinations globally. It is the 

busiest airport on earth by inter-

national passenger traffic and home 

to two airlines: Emirates Airline and 

Fly Dubai. 

In 1959, Sheikh Rashid antici-

pated the importance of an 

international transport base 

in Dubai and ordered that an 

airport be built. The airport first 

opened in 1960 and was capable 

of handling aircraft up to the 

size of a DC-3. Construction and 

extensions to DXB haven’t ceased 

since then.

DXB is the first airport in the 

world to include a purpose-built 

facility for the Airbus A380 air-

craft, and a $7.8 billion extension 

plan for 2020 is underway. 

The many faces of Dubai 
International Airport; Dubai has 
turned the concept of an airport 
into more than just a centre of 
transport. This airport has come 
to represent the door to trade, 
confidence and pioneering airlines.

شهد مطار دبي الدولي سلسلة من 
مشاريع التوسع والتطوير التي حولته 

إلى أكثر من مجرد مركز للنقل. فقد بات 
المطار نافذة عالمية للطيران، ووجهة 
متكاملة تمنح المسافرين تجربة سفر 

متميزة وسلسة.

احتل مطار دبي الدولي في عام 2015 
صدارة قائمة أكثر مطارات العالم ازدحامًا 

 من حيث حركة المسافرين الدوليين 
الذين تخطى عددهم 78 مليونًا، مع 

ارتفاع عدد شركات الطيران إلى 140 شركة 
ر رحالتها إلى ما يزيد   مختلفة تسيِّ

على 260 وجهة حول العالم. كما يعد 

المطار مركز عمليات اثنتين من الناقالت 
الوطنية المرموقة وهما طيران اإلمارات 

وفالي دبي.
وكان المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم قد 

استشرف في عام 1959، أهمية وجود 
تسهيالت للنقل الدولي في دبي، فأمر 

ببناء المطار الذي تم افتتاحه في عام 
1960، وكان قادرًا آنذاك على استقبال 

طائرات بحجم »دي سي - 3«. 
وعلى مدى العقود التالية، شهد 

مطار دبي الدولي سلسلة من مشاريع 
 التحديث والتطوير، وبات يضم مباني 

عدة فائقة الحداثة للمسافرين، منها 

أول مبنى في العالم مصمم خصيصًا 
لطائرات اإليرباص A380 العمالقة.

كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروع جديد 
لتوسعة المطار بتكلفة 7.8 مليار دوالر 

أميركي استعدادًا لعام 2020. 

GATEWAY TO THE WORLD

البوابة إلى العالم
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THE PROGRESS of a region is not 

always determined by economic 

prosperity, but often by culture 

and the standard of living. In 

recent years Dubai has taken enor-

mous strides in both. This is clear 

from the ever-increasing number 

of sporting competitions, cultural 

events and tourists. 

Every year, Dubai hosts a 

number of festivals, including a 

shopping festival and food festi-

val, the latter celebrating a host 

of flavours from across the region, 

but in particular, the best of 

Emirati cuisine.

Art and design events and fes-

tivals have proved so popular 

in recent years, that entire dis-

tricts are now known for their 

gal leries and workshops. Each 

year the city eagerly anticipates 

Art Dubai, the leading inter-

national art fair in the Middle 

East, Africa and South Asia, 

boasting galleries from across 

the UAE and around the world.

Dhows are the traditional 
maritime vessel of the 
Emirates; the trials and 
successes of the crews were 
integral to the UAE’s growth as 
a trading and seafaring nation. 
Today, dhow racing is one of 
the main events on the local 
sporting calendar. 

ال يتم تحديد التقدم الذي يحدث في هذه 
المنطقة على الدوام من خالل قياس 

معدالت النمو واالزدهار االقتصادي 
فحسب، بل يتم في كثير من األحيان 

قياسه عبر قياس التطور المسجل في 
مختلف المجاالت األخرى بما فيها الثقافة 

ومستوى المعيشة. 
وقد خطت دبي في السنوات األخيرة 

خطوات هائلة في هذه المجاالت كافة، 

وهو ما يتجسد في التحسن الكبير في 
مستويات معيشة وسعادة السكان، 
وتنامي األنشطة واألحداث الثقافية 

والرياضية وأعداد السياح.
وتنظم دبي في كل عام العديد من 

الفعاليات التي تحظى بشعبية جماهيرية 
كبيرة تتجاوز حدود دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بما في ذلك مهرجانات التسوق 
والعديد من المهرجانات المتخصصة مثل 

مهرجان دبي للمأكوالت، الذي يقام في 
مختلف أنحاء المدينة ويشمل عروضًا 

وفعاليات مختلفة للطهي وتذوق أشهى 
األطباق من مختلف أنحاء المنطقة والعالم 

بما فيها المأكوالت اإلماراتية. وأثبتت 
فعاليات الفن والتصميم والمهرجانات 
شعبيتها الكبيرة في السنوات األخيرة، 

 بحيث أصبحت مناطق بأكملها تشتهر 
 اآلن بصاالت العرض وورش العمل 

الفنية التي تقام فيها. وتشمل أبرز 
األحداث والفعاليات الفنية في المدينة 
مهرجان »آرت دبي«، أحد أهم المعارض 

الفنية الدولية في منطقة الشرق 
األوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث 
يضم أعمااًل فنية من اإلمارات العربية 

المتحدة ودول العالم.

 تعد سفن البوم التقليدية إحدى 
أبرز سبل التنقل والتجارة في اإلمارات، 

 فقد كان نجاح طاقمها وبحارتها 
عاماًل رئيسًا في نمو التجارة البحرية 

للدولة. واحتفاًء بهؤالء األبطال، تتبنى 
اإلمارة سباقات لسفن البوم سنويًا، 

حيث تعد من األحداث البارزة على أجندة 
فعاليات دبي.

CULTURE AND TOURISM

السياحة والموروث الثقافي
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DUBAI CHAMBER’S approach 

to regu lation is that it should 

strengthen, rather than inhibit en-

terprise, while encouraging greater 

responsibility and business ethics. 

In line with this, the Chamber 

seeks to educate its members on 

current regulations and actively 

encourages them to use these to 

their advantage.

Recently the Chamber has taken 

steps to increase self-regulation 

in the food and beverage industry, 

and promote responsible marketing 

aimed at children. This aligns with 

a greater international focus on the 

way consumer-facing organizations 

market their products to children 

and boost consumer confidence in 

individual businesses and industries 

as a whole. 

In addition to this, Dubai 

Chamber’s Sustainability Network, 

a part of its Centre for Responsible 

Business, encourages the business 

community to actively engage 

with the social and community 

needs of the emirate. While eco-

nomic contribution is important, 

the implementation of CSR, sus-

tainability and good governance 

strategies is equally essential.

تبرز جهود غرفة دبي في مجال 
التشريعات والقوانين بتوفير بيئة 

تشريعية وقانونية تسهم في نمو 
وازدهار األعمال وتحفز مختلف األعمال 
على التحلي بأكبر قدر من المسؤولية 

وأخالقيات األعمال. 
وتماشيًا مع هذا النهج، تسعى الغرفة 

إلى تثقيف أعضائها حول التشريعات 
واألنظمة والقوانين السائدة وتحثهم على 

االلتزام بها تحقيقًا لمصالحهم ومصالح 
المتعاملين مع إيالء االهتمام لتوصيات 

القطاع الخاص حول التشريعات المنظمة 
لبيئة العمل.

وقد اتخذت الغرفة مؤخرًا، خطوات عدة 
تستهدف تحفيز صناعة المواد الغذائية 

والمشروبات على اتخاذ إجراءات ومبادرات 
لالرتقاء بمستويات الرقابة الذاتية ضمن 

القطاع، وتشجيع التسويق المسؤول 
للمنتجات التي تستهدف األطفال، 

تماشيًا مع أحدث االتجاهات الدولية في 
األساليب التي تنتهجها المؤسسات في 

تسويق منتجاتها لألطفال.

وباإلضافة إلى ذلك، تعمل شبكة 
االستدامة في غرفة دبي، على تشجيع 
مجتمع األعمال على االنخراط والتفاعل 

بنشاط مع االحتياجات االجتماعية 
والمجتمعية في اإلمارة. وفي حين 

تعد المساهمة االقتصادية مهمة، فإن 
ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات، 

واالستدامة واستراتيجيات الحوكمة 
الرشيدة هي أمور تحظى بالقدر نفسه 

من األهمية

REGULATION, BUSINESS ETHICS AND SOCIETY

 تعزيز التشريعات ودعم 
أخالقيات األعمال

Dubai Chamber: the gatekeeper to business in Dubai and 
the authority when it comes to regulation and business 
ethics in the community. Dubai Chamber has come to be a 
symbol for best practices and sustainability in the region. 

غرفة دبي.. بوابتك إلى بيئة األعمال في اإلمارة، والنموذج 
المثالي لتبني أفضل ممارسات االستدامة في المنطقة.



4948

C
O

M
M

E
R

C
E

رة
جا

الت
م 

عال
ي 

 ف
دة

ريا
ال

رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

A CASUAL stroll around any one 

of Dubai’s malls will tell a story. 

With so many international brands 

vying for a position, it’s inspir-

ing to see how local businesses 

have found success alongside 

them. For some, the genesis was 

as simple as wanting to create a 

retailer that would only sell the 

best or the latest sports gear; for 

others it was the desire to cre-

ate a truly superior food product. 

These home-grown businesses, 

as different as they are, retain a 

common goal: to capitalize on 

the strong foundations provided 

for businesses in the UAE and to 

reciprocate, by providing out-

standing products for the people 

of the Emirates. 

Few would be able to guess 

today that many of Dubai’s illus-

trious business icons started 

with little more than a good idea, 

and the desire to see it succeed. 

One remarkable facet of Dubai 

is just how many entrepreneurs 

and inventors the city is home 

to – a reflection of the nation’s 

pioneering ideals.

The Dubai Mall is one of the city’s most popular 
destinations, attracting crowds with its impressive selection 
of local and international stores, brands and restaurants. 

تشتهر دبي بوجود أروع مراكز التسوق 
في العالم التي تعرض تشكيالت واسعة 
من مختلف السلع والمنتجات. وإلى جانب 

العديد من العالمات التجارية العالمية 
التي تقدم أحدث إبداعاتها، فإّنه من 

الملهم أن نرى كيف استطاعت شركات 
محلية تحقيق النجاح إلى جانب هذه 

الشركات العالمية. 
 وبالنسبة لبعض هذه الشركات، 

فقد نشطت عبر متاجر تجزئة تستهدف 
أفضل وأحدث المنتجات بدءًا من األزياء 

 وانتهاء بالمعدات الرياضية؛ وذهب 
 بعضها إلى مجاالت أكثر تخصصية 

مثل تسويق منتجات غذائية متميزة. 
 وحافظت هذه األعمال التي نشأت 

 محليًا على اختالفها وتنوعها، على 
هدف مشترك: االستفادة من األسس 
القوية التي يحظى بها قطاع األعمال 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوفير 
منتجات متميزة للمقيمين والسياح على 

حد سواء.
ومن األمور التي ال يعرفها سوى 
 القليلون أن الكثير من الشركات البارزة 

في دبي، كانت بداياتها متواضعة جدًا، 
واعتمد تأسيسها على وجود فكرة جيدة، 

وعمل دؤوب لتحقيق النجاح. ويتمثل 
أحد أوجه تميز دبي في كونها شكلت 
مركز جذب للكثير من من رواد األعمال 

والمبدعين الذين اتخذوا من المدينة مقرًا 
لهم لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.

HOME-GROWN BUSINESSES

أعمال محلية بسمعة عالمية

فضاًل عن كونه أحد أبرز مراكز التسوق في العالم، يتسم »دبي 
مول« بموقعه المتميز إلى جوار برج خليفة مباشرة، كما أنه يتمتع 

بالعديد من عوامل الجذب الترفيهية، ويعكس بمفهومه المبتكر 
تنوع واستدامة ثقافة التسوق في اإلمارة.
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NETWORKING IN business is 

essential, but without a means of 

meeting the right groups or peo-

ple, it can be time-consuming and 

costly. To offer relevant, effective 

networking and exchanges to more 

than 185,000 members, Dubai 

Chamber has established twenty-

seven business groups focusing 

on various industries, and forty-

six business councils delineated by 

country. These groups and counci ls 

are invited to participate in events 

and meetings with the aim of 

strengthening business ties.

In addition to networking oppor-

tunities, the business groups and 

councils of Dubai Chamber offer a 

voice for the business communities 

of various sectors, and an opportu-

nity for them to establish common 

goals and even work together.

A view of Shindhagha before the construction of 
Port Rashid, which paved the way for the development of 
Dubai as an international centre of trade. The waterways 
and merchants waiting onshore offer an illustration of 
Dubai’s interconnectedness and bustling activity.

 تعد قدرات التواصل الفعالة من 
العناصر الحيوية لنمو وازدهار األعمال، 

فمن دون توفر وسائل مناسبة للتواصل 
ولقاء الجهات أو األشخاص المناسبين، 
تخاطر األعمال بإهدار الكثير من الموارد 

والجهد والوقت. 
ولهذا فقد حرصت غرفة دبي على 

تطوير منصات مثالية لتحقيق أكثر 
مستويات التواصل فعالية ألعضائها البالغ 

عددهم أكثر من 185 ألف عضو، حيث 
أنشأت سبعًا وعشرين مجموعة لألعمال 
تركز على القطاعات االقتصادية، إضافة 
إلى 46 مجلسًا لألعمال يغطي جنسيات 

أصحاب األعمال كافة في اإلمارة. 
وتتم بانتظام دعوة أعضاء هذه 

 المجموعات والمجالس للمشاركة 
 في اجتماعات وفعاليات بهدف 

تمكينها من التواصل بشكل أفضل 
وبناء عالقات وشراكات جديدة وتوطيد 

العالقات القائمة.
وإلى جانب فرص التواصل، تعد 

 مجموعات األعمال ومجالس غرفة 
 دبي صوتًا مسموعًا لمجتمع األعمال 

من مختلف القطاعات، كما توفر فرصًا 
 لتحديد األهداف المشتركة والعمل 

جنبًا إلى جنب.

STRENGTHENING TIES

تواصل لشراكات متينة
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صورة لمنطقة الشندغة قبل تدشين ميناء راشد الذي مهد الطريق 
إلمارة دبي لترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة. ويعكس الممر 

المائي لخور دبي وضفته المكتظة مدى اتصال دبي بالعالم وحركة 
التجارة النشطة فيها.
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FOCUSING ON A particular sector 

or economy, Dubai Chamber’s 

trade missions overseas provide 

a clear opportunity to help busi-

nesses grow internationally in a 

way that aligns with their strategic 

objectives. They also serve to 

advocate the great strides made 

by the emirate, help to gain a 

greater understanding of other 

economies, and establish points of 

mutual interest and cooperation.

Trade missions generally 

represent the growing relation-

ship between the two countries. 

During these missions, various 

presentations are made, including 

presentations on investment 

prospects. Trade missions have 

been to countries including India, 

Ethiopia, Germany, the USA, Italy, 

Slovakia, Kazakhstan, Uzbekistan 

and Azerbaijan. Trade missions 

like these give businesses in 

both locations greater access to 

information on possibilities to 

expand and invest, leading to a 

stronger bond between nations 

and further opportunities for 

shared endeavour.

 تلعب البعثات التجارية الخارجية لغرفة 
دبي دورًا نشطًا في بناء عالقات وثيقة 

بين دبي ومجتمع األعمال فيها ومختلف 
دول العالم، إلى جانب التعريف بفرص 

التجارة واألعمال المتاحة في اإلمارة، 
وبالتالي استقطاب المزيد من األعمال 
والحركة التجارية، بما يسهم في تعزيز 

مكانة اإلمارة كمركز دولي نشط للتجارة 
وممارسة األعمال.

وقد أسهمت البعثات التجارية 
لغرفة دبي إلى دول ومدن مثل غانا 

والتشيك وسلوفاكيا وميالنو وكازاخستان 
وأوزباكستان والهند وأثيوبيا وألمانيا 

وأذربيجان والواليات المتحدة األميركية، 
في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات 

 فيما بين التجار ورجال األعمال، 
 ومساعدة األعمال على النمو، من 
 خالل منح الشركات في كل البالد 

 منفذًا أكبر للحصول على معلومات 
 عن إمكانات التوسع واالستثمار، 

 ما يؤدى إلى تعزيز الروابط بينهما 
بدرجة أكبر، وخلق المزيد من الفرص 

للجهود المشتركة.
 إن هذه البعثات التجارية الخارجية 
 تلعب دورًا حيويًا في اكتساب فهم 

أعمق لالقتصادات األخرى، وتأسيس 
محاور جديدة للتعاون المشترك.

BUILDING BRIDGES

جسور من العالقات الدولية

A trade mission in the Czech Republic, 2015; building 
bridges between cities and nations is a key pillar of 
Dubai Chamber’s mission.

بعثة تجارية إلى جمهورية التشيك في عام 2015؛ فبناء الجسور مع 
مدن ودول العالم من أولويات غرفة دبي.
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ACCESSIBILITY AND FEASIBILITY 

are major factors in the expansion  

of a global business and in the 

growth of an economy. Dubai 

Chamber’s International Business 

Network is the first initiative of 

its kind in the Middle East, by 

which the Chamber’s services are 

extended to international compa-

nies and organizations. Networks 

such as this are one of the many 

reasons why Dubai’s economy is 

booming and why so many busi-

ness owners are choosing the 

emirate as the location of choice 

for their enterprise.

The services offered by the 

network provide substantial sup-

port in setting up a business in 

Dubai. With contractual services, 

reliable research and guidance on 

which businesses to work with, 

and more fundamental utilities, 

like credit rating, it’s clear to see 

that international business is wel-

come in Dubai. This is reflected in 

the numerous foreign investment 

indices and the continued interest 

of international businesses and 

corporations in the region, show-

ing a positive macroeconomic 

outlook overall.

The metropolis of Dubai is magnificent and provides a 
remarkable contrast to the serenity of the surrounding 
desert and the waters of the Arabian Gulf. It is the 
perfect setting for international trade.

إن سهولة الوصول إلى األسواق 
من العوامل الرئيسة في توسيع 

قطاع األعمال العالمية وتحقيق النمو 
االقتصادي. ولهذا فقد حرصت غرفة دبي 

على تأسيس شبكة األعمال العالمية 
بهدف تقديم خدمات نوعية تسهم في 

استقطاب الشركات للعمل في دبي.
وقد باتت شبكة األعمال العالمية، 

التي تعد أول مبادرة من نوعها في 
الشرق األوسط، أحد العوامل الحيوية 

العديدة التي تحفز ازدهار اقتصاد دبي، 
وتشجع الكثيرين من أصحاب األعمال 

على اتخاذ اإلمارة مقرًا مفضاًل إلقامة 
مؤسساتهم، إذ توفر الشبكة ميزات 

العضوية للشركات والمؤسسات الدولية 
الراغبة بدخول سوق دبي من خالل 

تحفيزهم على اتخاذ اإلمارة مقرًا إقليميًا 
لعملياتهم. كما توفر أبحاثًا موثوقة 

وخدمات حيوية مثل التصنيف االئتماني. 
وتسهم الشبكة إلى جانب عوامل 

أخرى في تعزيز جاذبية دبي، ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، 

وجهة مفضلة الستقطاب االستثمارات 
العالمية، وينعكس هذا في العديد من 
مؤشرات االستثمار األجنبي واستمرار 

اهتمام األعمال الدولية والشركات التي 
تعمل في المنطقة، ما يدل على النظرة 

اإليجابية لالقتصاد الكلي بشكل عام.

ATTRACTING THE BRIGHTEST 

AND THE BEST

استقطاب أبرز االستثمارات 
العالمية
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 دبي مدينة رائعة توفر تباينًا مدهشًا في تضاريسها التي 
 تتراوح بين الصحراء الساحرة والمناطق الساحلية المطلة 

على الخليج العربي، كما تعد الوجهة المفضلة الستقطاب 
االستثمارات العالمية.
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IT’S RARE TO SEE a successful 

market without any disputes, and 

while these aren’t often sought 

out, a professional and well-

organized system of arbitration 

can assist businesses in resolving 

disputes and offer guidance on 

avoiding conflict. 

Established by the Dubai 

Chamber in 1994 as the ‘Centre 

for Commercial Conciliation 

and Arbitration’, the now Dubai 

International Arbitration Centre 

(DIAC) is an autonomous, perma-

nent and non-profit institution, 

providing quality international and 

regional arbitration services.

In addition to practical arbi-

tration services, DIAC offers 

members and associate members 

seminars and training workshops. 

These events give useful insights 

into the judiciary of the GCC in 

comparison to those of other 

regions, and into the potential 

outcomes of mediation. The 

DIAC also welcomes law student 

delegates from various universi-

ties in the UAE and around the 

globe, giving them the oppor-

tunity to widen their knowledge 

of arbitration. 

Sheikh Rashid and Ahmed bin Sulayem, Chief of Customs, 
sit together and discussion ensues. The importance of 
discussion, debate and resolution has always held great 
value in Emirati society.

تمثـل النزاعـات أمرًا طبيعيًا في عالم 
 األعمال. ففي الوقت الذي يتم فيه 
يوميًا إبرام وتنفيذ آالف التعاقدات 

واالتفاقات، تحدث أحيانًا خالفات بين 
 الجهات المعنية، يصعب إيجاد 

حل لها بشكل ودي من دون تدخل 
طرف ثالث يتمتع بقدر كبير من الحيادية 

والمصداقية والشفافية. 
ولهذا أسست غرفة دبي في عام 

1994 »مركز التوفيق والتحكيم التجاري«، 

وقد تغير اسمه بعد ذلك إلى مركز دبي 
للتحكيم الدولي. وهو هيئة مستقلة، 

دائمة وغير ربحية توفر خدمات تحكيم دولية 
وإقليمية ذات جودة.

وباإلضافة إلى خدمات التحكيم 
اإلجرائية، ينظم مركز دبي للتحكيم الدولي 

ألعضائه واألعضاء المنتسبين ندوات 
وورش عمل تدريبية، التي بدورها توفر 
معلومات مفيدة حول التحكيم والقانون 

في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة 

بالُنظم الموجودة في مناطق أخرى، 
إلى جانب توفير المعلومات عن النتائج 

المحتملة للتحكيم. 
كما يرحب مركز دبي للتحكيم الدولي 

بطالب القانون في مختلف الجامعات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحول 

العالم، ومنحهم الفرصة لتوسيع مداركهم 
عن التحكيم.

OFFERING A WAY FORWARD 

شفافية في التحكيم لبيئة أعمال متميزة

المغفور له الشيخ راشد وإلى جانبه أحمد بن سليم رئيس الجمارك، 
يجلسان معًا ويناقشان شؤون اإلمارة الداخلية. وعلى مر السنين 

شّكلت الحوارات والنقاشات وتسوية المسائل جزءًا أساسيًا من 
المجتمع اإلماراتي.
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THE DUBAI Association Centre 

(DAC) was established as part of 

a collaboration between Dubai 

Chamber, Dubai Business Events 

(part of the Department of 

Tourism and Commerce Marketing) 

and the Dubai World Trade Centre. 

The aim of the association centre 

is to give support in establishing 

non-profit, apolitical and non-reli-

gious professional associations 

and trade bodies in Dubai.

One might suggest that just 

like an organization can achieve 

more than what a single person 

can, several organizations, how-

ever loosely affiliated they might 

be, can benefit from other per-

spectives in the same sphere and 

even work together towards a 

shared goal. DAC offers a formal 

and conducive environment for 

the formation of associations in 

Dubai, allowing members to enjoy 

economies of scale, experience 

in the association marketplace, 

enhanced buying power and the 

centre’s integrated facilities. 

Sheikh Zayed Road is the main artery of Dubai, running 
through the centre of the city and connecting to the 
neighbouring emirate, Abu Dhabi. An essential part of 
Dubai’s commercial infrastructure, Sheikh Zayed Road is 
named after the first president of the UAE.

تم إنشاء مركز دبي للهيئات االقتصادية 
والمهنية في إطار التعاون بين كل من 

غرفة دبي ومؤسسة دبي للفعاليات 
والترويج التجاري )إحدى مؤسسات دائرة 

السياحة والتسويق التجاري(، ومركز دبي 
التجاري العالمي. ويستهدف المركز تقديم 

الدعم الالزم لتأسيس هيئات مهنية )غير 
ربحية أو سياسية أو دينية( واقتصادية 

في إمارة دبي.
وتعمل مثل هذه الهيئات المهنية 

والهيئات التجارية، سواء منفردة أو 

مجتمعة، في دعم مجاالت وقطاعات 
وأنشطة معينة، إلى جانب قيامها بالعمل 

معًا لتحقيق األهداف التنموية العامة. 
ويوفر مركز دبي للهيئات االقتصادية 

والمهنية بيئة رسمية ومواتية لتشكيل 
وإقامة الهيئات في دبي، ما يسمح 

لألعضاء باالستفادة من مزايا دبي 
والخبرات المتاحة فيها للهيئات العاملة 

في نشاطه، إضافة إلى التسهيالت 
والخدمات والمرافق المتكاملة التي 

يوفرها المركز.

INTERCONNECTIVITY AND 

INTEGRATION

دعم للهيئات المهنية
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يمثل شارع الشيخ زايد الذي يحمل اسم باني نهضة دولة اإلمارات 
الحديثة، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

الشريان الرئيس لدبي. ويمتد شارع الشيخ زايد عبر مركز المدينة، 
كما يربطها مع العاصمة أبوظبي. وقد بات هذا الشارع أحد أبرز 

محاور البنية التحتية للنقل في دبي.
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WE DEFINE SYNERGY as ‘the inter-

action or cooperation of two or 

more organizations, substances, 

or other agents to produce a com-

bined effect greater than the 

sum of their separate effects.’ 

A clear example of this inter-

action is the work of Dubai 

Chamber and businesses in Dubai 

towards the vision of the lead-

ership, not for an incentive or a 

reduction in tax, but because the 

vision is one of greater social and 

eco nom ic prosperity.

Part of Dubai’s Tourism Vision 

for 2020 is to attract twenty million 

tourists and travellers to Dubai per 

year, by 2020. As the Dubai Expo 

will also be in 2020, hosting this 

event will mean a substantial rise 

in business travel and tourism. The 

various networks, trade missions 

and support offered by Dubai 

Chamber to international busi-

nesses also present a significant 

contribution towards this goal.

Malls in Dubai welcome thousands of tourists every day, 
redefining the concept of shopping malls with their range 
of activities and outlets.

على الرغم من أن الدور المحوري لغرفة 
دبي يتركز حول تطوير التجارة والترويج 

لدبي على المستوى العالمي مركزًا 
نشطًا لألعمال والتجارة، إال أن الدور 

الترويجي الحيوي الذي تلعبه الغرفة يتجاوز 
هذه القطاعات ليشمل الترويج لدبي 

بشكل عام، ما ينعكس إيجابًا على نمو 
وازدهار القطاعات األخرى وتعزيز مسيرة 

التنمية الشاملة. فمن خالل الشبكات 

المختلفة والبعثات التجارية وبرامج الترويج 
والتسويق المكثفة في مختلف أنحاء 
العالم، والدعم الذي تقدمه لتسهيل 

نمو وازدهار األعمال، توفر غرفة دبي 
مساهمة كبيرة في دعم الجهود المشتركة 

لتحقيق رؤية دبي السياحية 2020.
وتتكامل الجهود التي تبذلها غرفة 
دبي مع جهود الهيئات والمؤسسات 
الحكومية األخرى، مثل دائرة السياحة 

والتسويق التجاري، التي تعمل على تنفيذ 
حمالت ترويج وتسويق مكثفة بهدف رفع 
عدد السياح الذين تستقطبهم اإلمارة إلى 
20 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2020. 

كما تتكامل جهود الغرفة مع الجهود 
المبذولة لالستعداد لتنظيم معرض 

»إكسبو 2020« في دبي الذي يتوقع أن 
يسهم في إحداث زيادة جوهرية في عدد 

الزوار من رجال األعمال والسياح. 

SYNERGY BETWEEN NETWORKS 

AND DUBAI’S TOURISM VISION 2020 

دعم مستمر لرؤية دبي السياحية 2020 

تعد مراكز التسوق المنتشرة في دبي من معالم الجذب السياحي 
في اإلمارة. وتستقطب هذه المراكز التي تضم تحت سقفها العديد 

من األنشطة والفعاليات الترفيهية المختلفة والمحال والبوتيكات 
والتي تعرض أرقى العالمات التجارية، اآلالف من السياح يوميًا.
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As its chairman, 
His Excellency 
Saeed Mohammed 
Al Ghandi is the 
driving force behind 
the Al Ghandi Group 
of Companies and 
is one of Dubai’s 
most prominent 
businessmen.  
A former speaker of 
the Federal National 
Council, he recalls 
Sheikh Rashid’s Dubai 
and the tremendous 
work done by 
the Chamber in 
promoting the 
emirate’s interests. 

WHAT ARE YOUR EARLIEST 
MEMORIES OF DUBAI? 
HOW WOULD YOU SAY THE 
EMIRATE HAS CHANGED SINCE 
YOU FIRST BEGAN YOUR 
WORKING CAREER?
I began my career when I was 

young, in Sheikh Rashid’s time. 

Since we started, many develop-

ments have taken place: the GCC 

union, the UAE union and the dis-

covery of oil, which led to economic 

and educational advancements in 

the region. Airports, universities 

and governmental institutions were 

created, and a true civilization 

began to rise. 

It was Sheikh Rashid who 

pushed us to work hard for the 

good of the emirate. He led by 

example, sleeping just four hours 

a night and dedicating himself 

wholeheartedly to the prosperity 

of Dubai. 

WHAT DO YOU THINK DUBAI’S 
STRENGTHS ARE IN TERMS OF 
ECONOMIC GROWTH? 
The UAE has a proud history when 

it comes to fostering relations 

with countries around the globe. 

We have always dealt with traders 

from Iran, Africa, Oman, Yemen, 

India and Pakistan, and we con-

tinue to build bridges between the 

UAE and other nations.

We have been blessed with 

strong and loyal businessmen 

and decision-makers that have 

strived to establish Dubai globally. 

We are not afraid to welcome 

other nationalities; we welcome 

everyone with potential who will 

contribute to the UAE. 

Before the union, locals used 

to be sent overseas to study, and I 

was one of them. The knowledge 

we gained will be passed to our 

children and theirs too, to make 

them the leaders of tomorrow. 

Today, we have this knowledge 

locally, and by cooperating with 

other nations, we have imported 

a high level of education to 

our country.

HOW WOULD YOU SAY THE 
CHAMBER AND ITS ROLE 
IN DUBAI’S ECONOMIC 
DEVELOPMENT HAS EVOLVED 
OVER THE YEARS?
Dubai Chamber has been a force in 

the development of the emirate. It 

was established with the guidance 

of wise, ambitious men, which is 

reflected in the way it has served 

Dubai. Today the Chamber works 

alongside countries from all over 

the world to promote the interests 

of Dubai. We go around the world 

looking for trading opportunities 

and enjoy mutual trust with our 

clients. That is a benefit not every 

businessman or entity holds, and 

for this benefit, we must thank the 

work of Dubai Chamber.

HE SAEED MOHAMMED AL GHANDI

اإلمارات تواصل 
بناء جسور الصداقة 

والعالقات الوثيقة 
مع الدول

سعادة سعيد محمد الكندي
يعد سعادة سعيد محمد 

الكندي الرئيس السابق 
للمجلس الوطني االتحادي، 

القوة الدافعة لمجموعة 
شركات الكندي التي يرأس 

مجلس إدارتها، كما يعد أحد 
 أبرز رجال األعمال في دبي. 

 ويتحدث الكندي هنا عن 
 دبي في عهد المغفور 

 له بإذن الله الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم، 

والجهود الضخمة التي 
بذلتها غرفة دبي للترويج 

لإلمارة كمركز متنامي 
األهمية للتجارة واألعمال. 

 ما ذكرياتك القديمة عن دبي؟
 وكيف تغيرت اإلمارة منذ أن بدأت

حياتك المهنية؟
 بدأت مسيرتي المهنية في مرحلة 
 مبكرة من العمر، عندما كانت دبي 

على أعتاب مرحلة جديدة من النمو 
والتطور في عهد المغفور له بإذن 

الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. 
وشهدنا منذ ذلك الحين تطورات كثيرة 
من أبرزها اكتشاف النفط واتحاد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وتأسيس مجلس 
التعاون الخليجي. وقد شهدت دولة 

اإلمارات والمنطقة بشكل عام، طفرة 
اقتصادية واجتماعية وتنموية، شملت 

مختلف المجاالت التعليمية والصحية 
واالقتصادية، حيث أقيمت المطارات 

والجامعات والمؤسسات الحكومية، وبدأت 
تنمية حقيقية في البروز.

 وقد كان المغفور له الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم يتمتع برؤية 
متميزة وطموح كبير، دفعنا إلى العمل 

 الجاد من أجل خير اإلمارة. كما كان، 
رحمه الله، قدوة للجميع، يتفانى بكل 

إخالص من أجل نمو وتطور دبي ويسهر 
على شؤونها.

 ما أبرز نقاط قوة النمو االقتصادي
في دبي؟

القدرة على إقامة عالقات وثيقة، إذ تتمتع 
دبي، ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

بشكل عام، بتاريخ حافل في مجال القدرة 
على توطيد العالقات مع مختلف دول 
العالم. فقد تعاملنا مع تجار من إيران 
ودول أفريقيا وسلطنة ُعمان واليمن 

والهند وباكستان، وما زالت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ماضية على نهج بناء 

جسور الصداقة والعالقات الوثيقة مع 
الدول األخرى.

لقد أنعم الله علينا برجال أعمال وصناع 
قرار أقوياء يتمتعون بااللتزام والوالء، 

كافحوا من أجل ترسيخ مكانة دبي مركزًا 
عالميًا للمال واألعمال والتجارة والخدمات، 

يستقطب المستثمرين والكفاءات من 
مختلف أنحاء العالم. فنحن ال نتردد عن 

الترحيب بالجنسيات األخرى، فالجميع 
مرّحب بهم، ما دام يسهمون في نمو 
وتطور دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وقبل قيام االتحاد، كان يتم ابتعاث 
الطالب المواطنين إلى الخارج للدراسة، 

 وكنت أنا واحدًا منهم. وقد نقلنا المعرفة 
التي اكتسبناها إلى أبنائنا ومنهم إلى 

أطفالهم أيضًا، لكي يصبحوا قادة 
المستقبل. أما اليوم، فقد أصبحت هذه 

المعرفة محلية، فمن خالل تعاوننا مع 
الدول األخرى، تمكنا من تطوير مستوى 

عاٍل من التعليم في بلدنا.

 ما رأيك في تطور الغرفة ودورها 
 في التنمية االقتصادية في دبي 

على مر السنين؟
لعبت غرفة دبي دورًا محوريًا في نمو 
وازدهار اإلمارة. فقد أسس غرفة دبي 
رجال يتسمون بالحكمة والطموح وهو 
ما انعكس على الطريقة التي خدمت 
بها دبي. واليوم تعمل الغرفة بدأب 

على تطوير عالقات وثيقة مع مختلف 
دول العالم من أجل تعزيز مسيرة التنمية 

الشاملة في اإلمارة. فقد قامت وفود 
الغرفة وما زالت بالسفر إلى جميع أنحاء 

العالم للبحث عن الفرص التجارية وبناء 
جسور العالقات والثقة المتبادلة، وهو 

مكسب كبير، ولهذا واجبنا الثناء على 
الجهود الضخمة التي تبذلها الغرفة في 

هذا المجال.

WE CONTINUE 
TO BUILD 
BRIDGES
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As the former 
director general of 
Dubai Civil Aviation 
and the president of 
BinHendi Enterprises, 
one of the UAE’s 
most respected busi-
ness conglomerates, 
Mohi-Din BinHendi has 
numerous achieve-
ments under his belt. 
He discusses some 
of the factors that 
shaped his success. 

HOW HAS THE WORK OF 
DUBAI CHAMBER AFFECTED 
YOUR BUSINESS?
The Chamber plays a major role in 

bringing the traders of the world 

together with the traders of Dubai. 

I want to thank Dubai Chamber 

and Dubai World Trade Centre for 

holding exhibitions every week. 

Many of these exhibitions have 

become international. One exam-

ple is the Dubai Airshow, which 

started with one aircraft and 

faced a lot of criticism. Today it’s 

one of the biggest and most suc-

cessful airshows in the world. The 

Chamber always seeks to help the 

business community simplify their 

trade and realize their ambitions.

YOU WERE AWARDED THE 
HONOUR OF THE ORDER OF 
MERIT OF THE REPUBLIC BY 
THE PRESIDENT OF ITALY FOR 
STRENGTHENING CULTURAL 
AND COMMERCIAL LINKS 
BETWEEN ITALY AND THE UAE. 

WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON 
THE IMPORTANCE OF RETAINING 
STRONG LINKS BETWEEN 
THE UAE AND THE WIDER 
INTERNATIONAL COMMUNITY?
In 1978 I was appointed as the 

general manager for Dubai Civil 

Aviation. Dubai’s development really 

began after that, and we started 

improving Dubai International 

Airport’s infrastructure. 

Dubai Airport was very impor-

tant for the emirate’s trade and 

economy. The services we pro-

vided for different airlines were fair 

and equal. A lot of them appreci-

ated these services, and one of 

them was the Italian government 

that honoured me with a medal. 

But this medal is not for me; it’s 

for Dubai and the employees who 

worked with me. I say this because 

you need a team to produce a 

significant result. I thank everyone 

who participated in building this 

outstanding city, and I thank the 

government who stood with us in 

good times and bad.

WHEN BINHENDI ENTERPRISES 
WAS ESTABLISHED IN 1974, 
WHAT GAVE YOU THE 
CONFIDENCE TO BELIEVE IT 
WOULD BE A SUCCESS?
When we started, I was extremely 

ambitious. I wanted to create the 

things that Dubai lacked. I loved 

clothes, jewellery, accessories 

and restaurants, so I entered the 

retail business and thankfully, 

succeeded. Thanks to Dubai’s 

history of trade and retail, there 

were already souks attracting 

traders from around the world. 

The opportunities were huge at 

that time, so there were few prob-

lems in starting a business.

MOHI-DIN BINHENDI

كل الشكر لمن 
ساهم في تطور 

ونمو إمارة دبي

محيي الدين بن هندي
بوصفه المدير العام السابق 
لهيئة دبي للطيران المدني، 

ورئيس مجلس إدارة »بن 
هندي للمشاريع«، إحدى أبرز 
مجموعات التجزئة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
فإن محيي الدين بن هندي 

يمتلك رصيدًا كبيرًا من 
اإلنجازات التي حققها طوال 

تلك المسيرة. في الحوار 
 التالي يتحدث بن هندي 

عن العوامل التي أسهمت 
في نجاحاته.

 كيف يؤثر دور غرفة دبي في
أعمالك التجارية؟

تقوم الغرفة بدور رئيس في تعزيز 
العالقات التجارية مع مختلف دول العالم، 

واستقطاب الشركات من أنحاء العالم 
للعمل إلى جانب التجار في دبي. كما 
تسعى الغرفة دائمًا لمساعدة مجتمع 
األعمال وتحقيق طموحات التجار. وأود 
أن أشكر غرفة دبي على الدور الحيوي 

الذي تلعبه والذي يتكامل مع دور هيئات 
أخرى في اإلمارة مثل مركز دبي التجاري 
العالمي، لتعزيز مكانة دبي مركزًا تجاريًا 
عالميًا متنامي األهمية، وهو ما يؤكده 
األعداد الكبيرة من الوفود التجارية التي 

تفد إلى اإلمارة والمعارض العالمية التي 
تقام فيها، ومن األمثلة على ذلك معرض 

دبي للطيران الذي بدأ معرضًا صغيرًا 
عرضت فيه طائرة واحدة وواجه سياًل من 

االنتقادات آنذاك، غير أنه أصبح اليوم أحد 
أبرز وأنجح معارض الطيران في العالم.

 تم منحكم وسام االستحقاق 
للجمهورية من قبل الرئيس اإليطالي 

نظرًا للدور الذي قمتم به في تعزيز 
الروابط الثقافية والتجارية بين دولة 
اإلمارات وإيطاليا، كيف يمكن برأيك 

الحفاظ على الروابط القوية بين دولة 
اإلمارات والمجتمع الدولي؟

تم تعييني مديرًا عامًا للطيران المدني 
في دبي في عام 1978، حيث شرعنا في 

تنفيذ خطط طموحة لتطوير مطار دبي 
الدولي، باعتباره عنصرًا حيويًا في ازدهار 
السياحة والتجارة واالقتصاد بشكل عام. 

وقد كانت الخدمات التي نقدمها عادلة 
ومتساوية لمختلف شركات الطيران، 

وهو ما كان يحظى بتقدير الكثير من تلك 
الشركات والجهات المالكة لها، ومن بينها 

الحكومة اإليطالية التي كرمتني بقالدة 
الشرف. وهذه القالدة ليست لي وحدي، 

ولكنها لدبي وللموظفين الذين عملوا 
معي، وأقول هذا ألنك تحتاج إلى فريق 

عمل لتحقيق النتائج الكبيرة، وأشكر كل 
من أسهم في نمو وتطور هذه المدينة 
االستثنائية، وأشكر كذلك الحكومة على 

دعمها المستمر.

عندما أنشئت مشاريع بن هندي في 
عام 1974، ما األمر الذي أعطاك الثقة 

في أنها ستحقق النجاح؟
كنت طموحًا للغاية عندما بدأت، وقد 

رغبت في التخصص في فئات من 
المنتجات التي كانت تفتقر لها األسواق، 

ولهذا اخترت المالبس والمجوهرات 
 واإلكسسوارات والمطاعم، ودخلت 

مجال تجارة التجزئة ونجحت بفضل الله 
وتوفيقه، ثم بفضل تاريخ دبي في 

التجارة، حيث اجتذبت أسواقها الزاخرة 
بالفرص التجار من مختلف أنحاء العالم، 

 كما أن المؤسسات الحكومية ذات 
العالقة وفرت مختلف التسهيالت لبدء 

المشاريع التجارية.

I THANK 
EVERYONE 

WHO BUILT THIS 
OUTSTANDING 

CITY



مسيرة من العطاء

MOMENTUM
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رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

As the new chairman 
of Dubai Chamber, His 
Excellency Majid Saif 
Al Ghurair is leading 
the organization 
into a new era of 
expansion and 
innovation. The CEO 
of Al Ghurair Group, 
he sheds light on the 
Chamber’s role in the 
context of a rapidly-
evolving economy 
and society. 

WHAT DO YOU SEE AS THE 
MAIN OBJECTIVE FOR DUBAI 
CHAMBER IN THE FUTURE?
The ambition of Dubai Chamber 

is immense: to be one of the best 

chambers of commerce in the 

world and to support the vision of 

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum by encour-

aging excellence in all areas 

of expertise. 

To accomplish this goal, we 

have developed plans for inter-

nal and external expansion. Dubai 

Chamber is aiming to be the first 

partner for the commercial, eco-

nomic and industrial sectors in 

Dubai and the UAE as a whole; 

and the first partner for the gov-

ernment in pursuing Dubai’s 

domestic and international eco-

nomic development.

HOW DO YOU SEE THE 
DEVELOPMENT OF 
DUBAI CONTINUING?
Dubai’s economy has diversified 

substantially over the years and I 

think that this has encouraged the 

development of a highly multicul-

tural and multifaceted society. As 

Dubai’s popularity increases among 

a variety of industries, so it increas-

ingly draws the best graduates 

from around the world and peo-

ple from all walks of life. I believe 

that being home to and supporting 

motivated, intelligent young pro-

fessionals means that Dubai will 

continue to innovate and flourish.

WHAT ARE YOUR THOUGHTS 
ON DUBAI CHAMBER’S 
FIFTIETH ANNIVERSARY?
Truly, this is a momentous occa-

sion for us. The leadership of Dubai 

is often referred to as being instru-

mental in the emirate’s progress, 

but in my opinion this cannot be 

overstated. There are few nations 

on earth with a leadership so 

involved with the development 

of business and so open to it. For 

this, I thank our leadership. 

In addition to the work of 

the government, I must give due 

credit to the staff and mem-

bers of Dubai Chamber. Since our 

inception we have grown expo-

nentially and that doesn’t just 

happen by waiting for businesses 

to sign up. Opportunities must be 

found, fought for and supported 

until they come to fruition – this is 

our vocation.

HE MAJID SAIF AL GHURAIR

طموحنا في غرفة 
دبي أن نكون 
أفضـل غرفة تجارة 
في العالم

سعادة ماجد سيف الغرير
يعمل سعادة ماجد سيف 
الغرير رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة دبي، 

على قيادة غرفة دبي إلى 
مرحلة جديدة من النمو 

والتطور استنادًا إلى نهج 
يتسم باالبتكار. ويؤكد 

سعادته الذي يشغل أيضًا، 
منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة شركات الغرير، 

أن غرفة دبي تسعى لكي 
تصبح واحدة من أفضل 

الغرف التجارية في العالم، 
مشيدًا بالدور الحيوي للغرفة 

في دعم التطور المتسارع 
القتصاد دبي.

 ما أبرز األهداف المستقبلية 
لغرفة دبي؟

 نطمح في غرفة دبي ألن نكون من 
 أفضل غرف التجارة في العالم، وأن 
 تكرس الغرفة جهودها لدعم مسيرة 

التنمية الشاملة في دبي، بما يتماشى 
 مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

 دبي، رعاه الله، وتوفير أرفع الخدمات 
إلى جانب مواصلة العمل على ترسيخ 
أفضل وأرقى الممارسات في مختلف 

أنشطتنا وعملياتنا. 
ولتحقيق هذه األهداف قمنا بإعداد 

استراتيجية طموحة لمواصلة تطوير 
أنشطتنا وخدماتنا، والتوسع داخليًا 

وخارجيًا. ونحن عازمون في غرفة دبي 
على أن نكون الشريك األول للقطاعات 

التجارية واالقتصادية والصناعية في 
دبي واإلمارات العربية المتحدة بوجه عام، 
والشريك األول لحكومة دبي في التنمية 

االقتصادية المحلية والدولية. 

كيف تنظرون إلى تطور دبي المستمر؟
 نجحت دبي خالل السنوات الماضية 
 في تنويع بنيتها االقتصادية بشكل 
 كبير من خالل تطوير قطاعات جديدة 

 ترفد عملية التنمية المستدامة، 
 األمر الذي عزز من مكانتها مركزًا 

دوليًا متنامي األهمية للمال واألعمال 
 والتجارة والخدمات، يستقطب 

 الشركات واالستثمارات والكفاءات 
من مختلف أنحاء العالم، وباتت مركزًا 

متعدد الثقافات واألوجه. 
 فقد ترافق تنامي سمعة دبي 

مركزًا عالميًا لألعمال، مع زيادة جاذبيتها 
لدى أفضل الكفاءات وخريجي الجامعات 

من مختلف أنحاء العالم، وباتت وجهة 
مفضلة لمختلف الفئات للعمل والعيش 

في آن واحد، حيث يمثل استقطاب 
أفضل الكفاءات بالتزامن مع تضاعف 
الجهود لتأهيل وتطوير الكفاءات، أمرًا 

حيويًا لتمكين دبي من مواصلة نهج 
االبتكار واالزدهار.

ما الذي تود قوله بشأن الذكرى 
الخمسين لغرفة دبي؟

إنها مناسبة بالغة األهمية بالنسبة لنا، 
غير أننا تعلمنا من قيادتنا أنه ال يوجد خط 

للنهاية في سباق التطور، وسنواصل 
العمل وفقًا للرؤية الطموحة لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما ننتهز 
هذه الفرصة لنؤكد التزامنا بمواصلة 
العمل الدؤوب على تطوير أنشطتنا 

وخدماتنا، واعتماد أفضل الممارسات 
والمساهمة بشكل حيوي في مسيرة 

التنمية المستدامة.
كما يعود جانب كبير في الفضل 
 لإلنجازات التي حققتها الغرفة على 

مدى العقود ال�خمسة الماضية، إلى 
موظفي وأعضاء غرفة تجارة وصناعة 

دبي. فالنمو المتحقق كان نتيجة 
استراتيجيات وخطط طموحة تدعمها 

جهود مكثفة ومتواصلة. ونتطلع قدمًا 
للبناء على هذه اإلنجازات وترسيخ مكانة 

الغرفة في الصدارة على المستويين 
اإلقليمي والعالمي.

THE AMBITION 
OF DUBAI 
CHAMBER IS 
IMMENSE
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Her Excellency Raja 
Easa Al Gurg has 
carved a distinct 
name for herself as a 
businesswoman and 
a pioneer of women’s 
empowerment. Listed 
among one of the 
world’s 100 most 
powerful women 
by Forbes in 2015, 
she has several 
accomplishments to 
her credit, including 
significant milestones 
for Dubai Chamber. 

WHAT HAS DUBAI CHAMBER 
DONE FOR YOU AND 
YOUR CAREER?
I am the president of Dubai 

Business Women Council and 

I’ve been a board member of 

Dubai Chamber for more than 

a decade. In addition to this I’m 

a member of the Chamber’s 

executive committee. 

Initially I joined Dubai 

Chamber as a businesswoman 

managing the business of my 

family, Easa Saleh Al Gurg Group 

LLC (ESAG). Being part of a pres-

tigious entity like Dubai Chamber 

enriched me with a wider per-

spective, new ideas and broader 

experiences. My relationships with 

other members of the Chamber 

also strengthened my abilities 

in management, communication 

and analysis. 

WHAT ROLE HAS THE DUBAI 
BUSINESS WOMEN COUNCIL 
PLAYED IN BUSINESS 
DEVELOPMENT?
Our main concern initially was to 

reinforce the understanding that 

women had great opportunities 

in the region and that the poten-

tial was enormous. This has been 

clearly demonstrated in Dubai. 

We travelled to various countries 

to illustrate the value and role of 

women here, and we invited female 

delegations from all over the 

world to see how women are truly 

empowered in all fields – business, 

education, sport and even in policy.

Lately we’ve been hosting a 

lot of workshops helping female 

entrepreneurs get started. These 

workshops cover everything 

involved in commercial work, 

including interpersonal skills and 

communication.

WHAT MEASURES WOULD YOU 
SUGGEST TO INCREASE GENDER 
EQUALITY IN THE UAE?
I believe that if a woman is self-

confident and understands her 

goals and methods clearly, she will 

receive the respect she deserves 

and find success. There is no differ-

ence between the two ge nders 

in terms of business ability. 

Enabling women is at the heart of 

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum’s vision. 

Women in the UAE can enjoy suc-

cess equal to that of their male 

counterparts. The opportunities for 

women here are already greater 

than those in many nations, and 

the leaders of Dubai are always 

considering ways to innovate 

and offer more.

HE RAJA EASA AL GURG

المرأة اإلماراتية 
جزء محوري في 
مسيرة نمو دبي

سعادة رجاء عيسى صالح القرق
برزت سعادة رجاء عيسى 

صالح القرق كإسم المع في 
عالم األعمال وتمكين المرأة، 
حيث صنفتها مجلة فوربس 

ضمن قائمة أقوى 100 
امرأة في العالم في عام 

2015، ويضم سجلها العديد 
من اإلنجازات، بما فيها 

إنجازات مهمة في مسيرة 
نمو وتطور دبي.

 ما الذي قدمته غرفة دبي لك 
ولحياتك المهنية؟

 أنا أترأس مجلس سيدات أعمال دبي، 
وقد تشرفت بعضوية مجلس إدارة غرفة 

دبي ألكثر من عقد، كما أنني عضو 
المكتب التنفيذي بمجلس إدارة غرفة 

دبي. وقد التحقت بغرفة دبي في البداية 
بصفتي سيدة أعمال أدير أعمال عائلتي 
)مجموعة عيسى صالح القرق(، وبمرور 
السنوات أسهم انتمائي إلى مؤسسة 

عالمية معروفة مثل غرفة دبي، في إثراء 
معارفي ومنحني منظورًا أوسع وأفكارًا 

 جديدة وخبرات غنية. كما أسهمت 
عالقاتي مع األعضاء اآلخرين في الغرفة 

في تعزيز قدراتي في مجال اإلدارة، 
التواصل والتحليل.

ما الدور الذي لعبه مجلس سيدات أعمال 
دبي في تطوير األعمال؟

حرصنا على أن نؤكد على المكانة التي 
تحظى بها المرأة، والفرص التي تتمتع بها 

في المنطقة، وهو ما يتجسد في دبي 
التي تحظى فيها المرأة بفرص نوعية، 
أتاحت لها النجاح في مختلف القطاعات 

بما فيها عالم األعمال. وقد سافرنا إلى 
 العديد من دول العالم لتوضيح مكانة 
ودور المرأة في بالدنا، وقمنا بدعوة 

وفود نسائية من جميع أنحاء العالم 
لنريهن كيف تم تمكين المرأة حقًا في 

جميع المجاالت ومنها األعمال والتعليم 
والرياضة وحتى في السياسة.

ويلعب المجلس دورًا حيويًا في 
تحفيز رائدات األعمال من خالل أنشطة 
وفعاليات عديدة، بما فيها ورش عمل 

لمساعدة رائدات أعمال في بداية 
مشاريعهن. وتتناول هذه الورش مختلف 
الجوانب المتعلقة باألعمال، بما في ذلك 

مهارات التعامل والتواصل مع اآلخرين.

ما اإلجراءات التي تقترحينها لتعزيز 
المساواة بين الجنسين في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة؟
تحتل دولة اإلمارات العربية مكانة رائدة 

 في المساواة بين الجنسين، حيث 
 يشكل تمكين المرأة عنصرًا محوريًا 
 ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، وال يوجد فرق بين الجنسين من 
حيث القدرة على مزاولة األعمال في دولة 
اإلمارات. كما أن المرأة تحصل على رواتب 

مساوية لما يحصل عليها الرجل. كما أن 
الفرص المتاحة للمرأة في البالد أكبر بكثير 
عما هو متاح في العديد من دول العالم، 

وتحرص القيادة الرشيدة باستمرار على 
دعم الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة 

المرأة في عملية التنمية.

THERE IS NO 
DIFFERENCE 

BETWEEN THE 
TWO GENDERS 

IN TERMS OF 
BUSINESS 

ABILITY
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THE PALM JUMEIRAH is one of 

the most ambitious projects the 

world has ever seen. It is the larg-

est man-made island on earth and 

was created through the process 

of land reclamation, having utilized 

ninety-four million cubic metres of 

sand and seven million tons of rock 

for its construction. Nakheel, one 

of the world’s largest real estate 

developers, began construction 

on the Palm in 2001, and in 2006 

the first residents moved into 

their properties.

The Palm Jumeirah has been 

described by National Geographic 

as ‘one of the most audacious 

engineering projects the world has 

ever seen’ and ‘a megastructure 

they thought could never be built’. 

But quite apart from the Palm’s 

status as a feat of engineering, it 

is also an outstanding location for 

business, with around 3,500 hotel 

rooms across numerous resorts, 

and work underway on several new 

hotels, entertainment destinations 

and dining options. 

It’s difficult to find an unimpressive view of the Palm 
Jumeirah. The archipelago is home to some of the most 
luxurious hotels and brands, but beachside homes on the 
Palm are considered the pièce de résistance.

تعد جزيرة نخلة جميرا أحد أكثر المشاريع 
طموحًا في العالم على االطالق. فهي 
أكبر جزيرة من صنع اإلنسان على كوكب 
األرض، وتم إنشاؤها من خالل عمليات 
ردم في البحر، واستخدم في بنائها نحو 
94 مليون متر مكعب من الرمال وسبعة 

ماليين طن من الصخور. 
 وقد شيدت شركة نخيل، التي 

تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري 
في العالم، نخلة جميرا في عام 2001، 

 وأنجزتها في عام 2006 الذي شهد 
 تسليم أولى الوحدات السكنية 

لمالكيها وقاطنيها.

ووصفت »ناشيونال جيوغرافيك« 
جزيرة نخلة جميرا بأنها واحدة من المعالم 
التي أخذت فيها المعايير الهندسية بعدًا 

جديدًا ومبتكرًا والتي تعد األكثر جرأة على 
اإلطالق، وأنها البنية الضخمة التي ظن 

العالم أنه ال يمكن بناؤها أبدًا. 
وإلى جانب وصف النخلة إنجازًا 

هندسيًا فذًا، فهي تعد أيضًا مكانًا متميزًا 
لألعمال، حيث يبلغ إجمالي عدد غرفها 

الفندقية 3500 غرفة موزعة على مجموعة 
من المنتجعات، ويجري العمل حاليًا على 

تطوير منطقة جديدة ستشكل وجهة 
متميزة لإلقامة والترفيه وتناول األطعمة.

A LAND OF AMBITION

مشاريع طموحة M
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تعد جزيرة نخلة جميرا أيقونة هندسية فريدة عالمية المستوى. وقد 
باتت اليوم تضم عددًا من أبرز الفنادق والمنتجعات في العالم. 
كما تضم الجزيرة آالف الفلل والشقق السكنية التي تتمتع كلها 

بإطالالت رائعة على الشواطئ.
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STANDING AT 828 METRES, the 

Burj Khalifa is the tallest building 

on earth. The Burj Khalifa takes its 

name from the President of the 

UAE, His Highness Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan. The tower 

sends a clear message – Dubai will 

accept nothing short of first place.

The speed of the tower’s 

construction is truly staggering, 

beginning in January 2004  

and opening in 2010. The neo- 

futurist construction was 

created by Skidmore, Owings & 

Merrill of Chicago (in an archi-

tectural capacity), Samsung C&T 

of South Korea (contractor), 

Al Ghurair Investment group 

(construction) and developed 

by Emaar Properties.

The Burj Khalifa has contributed 

significantly to Dubai’s cultural 

scene and economy, housing vari-

ous hospitality establishments, 

residential developments and a 

viewing deck. The Burj Khalifa has 

featured prominently in Hollywood 

films and even video games.

Definitively imposing, the Burj Khalifa can be seen from 
sixty miles away. The height of the tower is such that 
visitors may watch the sun set from ground level, then 
take the elevator to the top and watch the sun set again.

يمثل برج خليفة البالغ ارتفاعه 828 مترًا، 
 أعلى ناطحة سحاب على وجه األرض. 

 وقد تم إطالق هذا االسم على 
 البرج تيّمنًا بصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حفظه الله. 

وقد بات البرج رمزًا لمكانة وطموحات 
دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 

والتأكيد على أنها لن تقبل بأي شيء أقل 
من المركز األول في مختلف المجاالت. 

وشكل تطوير البرج الذي تم إنجازه 
خالل فترة قياسية تقل عن 6 سنوات 

معجزة هندسية فريدة، على الرغم من 
التحديات والصعوبات المرتبطة بإنشاء 

مبنى بمثل هذا االرتفاع. 
وقد تولت إنشاء هذا الصرح 

المستقبلي الذي طورته شركة إعمار 
 العقارية مجموعة من الشركات 

تشمل كاًل من »سكيدمور، أوينغز آند 
ميريل« ومقرها شيكاغو وسامسونغ 

تي آند سي الكورية الجنوبية، ومجموعة 
الغرير لالستثمار.

ويعد برج خليفة اليوم أحد أكثر المعالم 
استقطابًا للزوار في دبي، كما أصبح 
مقرًا للكثير من المرافق والتسهيالت 

الترفيهية، بما فيها منصة سياحية توفر 
مشاهد بانورامية ألفق دبي. كما حظي 

برج خليفة بشهرة عالمية واسعة، حيث 
بات يظهر في أبرز أفالم هوليوود وحتى 

في ألعاب الفيديو.

A GLOBAL ICON

أيقونة معمارية عالمية

يعد برج خليفة أعلى مبنى في العالم، وقد بات من المشاهد 
المألوفة في أفق دبي. كما أصبح من أكثر المواقع استقطابًا 

للزوار في المدينة، حيث يمكن مشاهدة حشود الزوار من المقيمين 
والسياح وهم يلتقطون الصور من المناطق المجاورة للبرج. كما 

تستقطب منصة المشاهدة في البرج أعدادًا كبيرة من الزوار 
الراغبين في التمتع بالمشاهد البانورامية لمختلف أرجاء المدينة.
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IN 2005, under the directive of His 

Highness Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, Vice President 

and Prime Minister of the UAE and 

Ruler of Dubai, the Dubai Metro 

Project began. A consortium 

of Japanese companies includ-

ing Mitsubishi Heavy Industries, 

Mitsubishi Corporation, Obayashi 

Corporation, Kajima Corporation 

and Turkish firm Yapi Merkezi 

came together to form the Dubai 

Rapid Link and to construct the 

Dubai Metro. 

The Dubai Metro was un-

veiled on 9 September 2009 

by His Highness. It now covers 

seventy-five kilometres in total, 

providing a massive boost to the 

public transport infrastructure in 

the emirate. 

The fact that millions of 

passengers each year are using 

the metro after a relatively short 

period reveals the foresight of His 

Highness Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum in deciding 

to implement a greater public 

transportation system, that would 

offer a practical and economical 

solution to the needs of a rapidly 

growing population. 

The construction of Dubai Metro was truly rapid. 
The metro itself has proven a welcome addition to 
Dubai’s transport infrastructure and now works in 
tandem with the recently launched Dubai Tram.

 يجسد مترو دبي استراتيجية اإلمارة 
في بناء بنية أساسية متطورة وفائقة 
الحداثة، حيث بات يمثل اليوم وسيلة 

مفضلة النتقال ماليين الركاب إلى 
مختلف أنحاء المدينة. 

 وقد تم البدء في إنشاء المترو في 
عام 2005، بتوجيهات من صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، حيث قام تحالف يضم 
شركات يابانية عدة تشمل كاًل من 

»ميتسوبيشي« للصناعات الثقيلة، 
»ميتسوبيشي كوربوريشن«، »أوباياشي 

 كوربوريشن«، مؤسسة »كيجيما«، 
إضافة إلى شركة »يابي ميركيزي« التركية 

في تنفيذ هذا المشروع.
وفي 9 سبتمبر 2009 افتتح صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مترو دبي الذي يغطي اآلن ما مجموعه 

خمسة وسبعين كيلومترًا عبر المدينة.
وتجسد األعداد الضخمة لمستخدمي 

المترو سنويًا، ُبعد نظر وحكمة سموه، 
حيث باتت دبي تمتلك اليوم أحد أكثر 

أنظمة المواصالت العامة حداثة وتطورًا 
وكفاءة، األمر الذي أتاح تلبية احتياجات 
السكان المتنامية بوتيرة عالية السرعة.

PLANNING FOR SUCCESS

التخطيط لمستقبل حافل باالزدهار

تم إنجاز مشروع مترو دبي في زمن قياسي، وقد شكل إضافة 
نوعية إلى البنية األساسية للمواصالت العامة في دبي، حيث 

يتكامل مع خط الترام والشبكة الواسعة للحافالت العامة وآالف 
سيارات األجرة.
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EMIRATES AIRLINE is one of the 

great triumphs of Dubai and the 

seventh largest airline in the world 

in terms of revenue. It operates 

over 1,200 flights per week from its 

base, Dubai International Airport.

Established in 1985, the air-

line has gone from strength to 

strength and has received over 

400 international awards since 

its launch. The airline recently 

announced its first gateway des-

tination in Central America. 

Over seventeen hours in dur-

ation, the flight to Panama City 

will be the longest non-stop flight 

in the world and is scheduled to 

begin services in 2016. As well 

as having a policy of retaining a 

young fleet, Emirates Airline also 

boasts one of the largest num-

ber of Airbus A380 aircraft of 

any carrier. 

Emirates has positioned itself 

boldly in terms of branding, 

becoming the main sponsor for a 

great many sporting organizations, 

and as of 2005 branded the under-

side of every new aircraft.

Emirates Airline operates a mixed fleet of Airbus and 
Boeing aircraft to over 140 international destinations, and 
is one of the few airlines that operate an all-wide-body 
aircraft fleet.

تمثل طيران اإلمارات إحدى أبرز قصص 
نجاح دبي، فقد تحولت من مجرد ناقلة 

صغيرة تعمل بطائرتين مستأجرتين في 
عام 1985 إلى إحدى كبرى شركات الطيران 

العالمية، ومن أكثرها نجاحًا وربحية، كما 
رسخت مستويات متفوقة جديدة في 

تميز الخدمة، األمر الذي أتاح لها الفوز بأكثر 
من 400 جائزة عالمية.

ر  وانطالقًا من مطار دبي الدولي تسيِّ
طيران اإلمارات اليوم أكثر من 1200 رحلة 

أسبوعيًا عبر شبكة متنامية من الوجهات، 
 تضم أكثر من 140 وجهة في مختلف 
أنحاء العالم، باستخدام أسطول فائق 
الحداثة من الطائرات عريضة الهيكل، 

حيث تعد أكبر مشغل في العالم لطائرات 
.A380 اإليرباص

وتعمل الناقلة باستمرار على تعزيز 
رحالتها إلى خطوطها القائمة وإضافة 
خطوط جديدة إلى وجهات في مختلف 
أنحاء العالم. ويجسد إعالنها عن تسيير 

رحالت إلى مدينة بنما خالل العام الحالي 
جانبًا من طموحاتها العالمية، خاصة أن 
الرحلة إليها تستغرق أكثر من 17 ساعة 

طيران، وتعد أطول رحلة طيران من دون 
توقف في العالم.

وحظيت العالمة التجارية لطيران 
اإلمارات بمزيد من االنتشار من خالل 

برنامجها النشط لرعاية العديد من األندية 
واألحداث الرياضية العالمية.

BREAKING BOUNDARIES

تطلعات بال حدود

رسخت طيران اإلمارات مكانتها في صدارة أكثر شركات الطيران 
نجاحًا وشعبية في العالم. وتمتلك الناقلة أسطواًل فائق الحداثة 

من طائرات اإليرباص والبوينج. وقد اتسعت شبكة رحالتها لتشمل 
أكثر من 140 وجهة في مختلف أرجاء العالم.
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AS THE GLOBE becomes increas-

ingly connected, varying narratives 

like religion, economy and national 

models of governance are thrown 

into sharp relief against one 

another. The question that now 

faces people is: which narratives 

do I subscribe to, and why? 

Dubai is famous for welcoming  

people of various religions and 

races from around the globe. The 

native Emirati population is small 

in comparison to the number of 

expatriates and the majority of the 

population is made up of people 

with vastly differing outlooks on 

life. Yet they have chosen to  

live here; they have implicitly  

subscribed to the narrative of 

Dubai’s leadership. 

According to Dubai’s ruler 

His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum, ‘The 

success of the government 

is only judged by the people. 

Their happiness is our main goal.’ 

Perhaps this statement offers 

the answer to why so many have 

chosen Dubai: the happiness of 

its population is as important an 

endeavour as economic targets 

and infrastructure.

In many ways, Dubai’s institutions 
illustrate its model of governance. 
The Jumeirah Group, represented 
here by Jumeirah Emirates 
Towers, is a highly successful 
Dubai-based international 
business; while Dubai Chamber 
(left) is an institution that always 
looks to establish international 
networks and cooperation.

باتت مؤسسات وطنية في دبي تتمتع 
بشهرة عالمية، وتمتاز بتفوقها في 

 قطاعات عملها، إلى جانب نجاحها 
في تطوير نماذجها الخاصة في 

الحوكمة، تماشيًا مع أرفع الممارسات 
 الدولية في هذا المجال. وتعد 

مجموعة جميرا، التي تدير عددًا متناميًا 
من الفنادق المتميزة )الصورة في 

الصفحة المقابلة(، نموذجًا للشركات 
عالمية المستوى التي انطلقت من 

دبي. بينما تمثل غرفة دبي، نموذجًا 
للمؤسسات الناجحة في ترسيخ 

عالقات التعاون الدولي.

تشتهر دبي، ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة بشكل عام، بترحيبها بضيوفها 
من مختلف األديان واألعراق من جميع 

أنحاء العالم. إذ يتعايش الناس من 
مختلف الثقافات في دولة اإلمارات 

ضمن بيئة تتسم بالتسامح والوئام، مع 
تحول اهتمام وتركيز الناس من مختلف 

األعراق على االرتقاء بمستويات أدائهم 

في المؤسسات التي يعملون فيها، 
لضمان تحقيق التطور المهني والمالي، 

األمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء 
المؤسسات نفسها ودورها في تعزيز 

النمو االقتصادي في البالد ككل.
ويشعر المقيمون بسعادة ألن 

الفرصة أتيحت لهم للعيش واإلقامة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تتمتع 

باألمن واألمان وببنى أساسية وخدمية 
فائقة الحداثة، كما توفر فرص التفوق 

والنجاح للمبدعين، وبيئة مثالية للعيش، 
في ظل سعي الحكومة الدؤوب لضمان 
تمتع السكان، مواطنين ووافدين، بأعلى 

مستويات السعادة، وهو ما عبر عنه 
 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
بقوله: »المجتمع هو من يحكم على 

نجاح الحكومة، ورضا الناس غاية يمكن 
إدراكها والوطن ال يتقدم إال بالتغلب على 

التحديات الكبيرة ومواجهتها«.

DUBAI’S MODEL OF GOVERNANCE

دبي.. نموذج رائد للحوكمة
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DUBAI IS often compared to 

other trade hubs Hong Kong and 

Singapore, in that all three have 

stayed ahead of the curve through 

competitiveness. According to 

His Excellency Hamad Buamim, 

President and CEO of Dubai 

Chamber, ‘We trade four times our 

GDP and this exists only in two 

other parts of the world: in Hong 

Kong and Singapore. This is what 

Dubai is. It’s the Hong Kong for 

China, and it’s the Singapore for 

the Far East.’

The lifeblood of Dubai is and 

always has been trade. Singapore, 

Hong Kong and Dubai are all home 

to ports that are among the top 

ten container ports on the globe 

according to the World Shipping 

Council. While the trade strength 

of these three centres is undis-

puted, Dubai has also made 

significant gains in brand strength. 

With an estimated value of over 

USD 400 billion, Brand UAE is set 

to challenge Singapore for the 

number one international image. 

Dubai’s status as a port city has been key in its 
development and in building bridges with other nations.

 أكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام 
غرفة دبي، أن التركيز على استغالل 

المزايا التنافسية بالتزامن مع توفير بيئة 
تنظيمية وتشريعية متطورة وبنية أساسية 

فائقة الحداثة يعد أساس نجاح المراكز 
العالمية الرئيسة الصاعدة مثل دبي 

وهونغ كونغ وسنغافورة.
 ويشير سعادته إلى أن تجارة دبي 
باتت تصل إلى أربعة أضعاف إجمالي 

 ناتجها المحلي، وهو أمر لم يتحقق 
إال فقط في منطقتين من العالم هما 

 هونغ كونغ وسنغافورة، حيث باتت 
 دبي تلعب في الشرق األوسط 

والمناطق المجاورة الدور نفسه الذي 

 تلعبه هونغ كونغ للصين، وسنغافورة 
في أقصى الشرق.

ويؤكد مدير عام غرفة دبي أن التجارة 
كانت وما زالت تشكل شريان الحياة 
بالنسبة لدبي، كما هي الحال في 

سنغافورة وهونغ كونغ. كما أن هذه 
المراكز الثالثة تشترك أيضًا، بسمات 
 أسهمت في النجاحات التي حققتها، 

 بما في ذلك كونها تضم موانئ 
تبوأت مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 

عشرة موانئ للحاويات في العالم، 
وقيامها بتخصيص استثمارات ضخمة 
لتطوير بنى أساسية حديثة في مجال 

النقل والخدمات اللوجستية.

EXAMPLES TO FOLLOW

مركٌز للتجارة العالمية

اكتسبت دبي، شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بصفتها مركزًا 
رئيسًا للتجارة الدولية وتتمتع بمكانة ريادية على الساحة العالمية.
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IN SEPTEMBER 2015, the World 

Economic Forum published a 

paper entitled The Case For Trade 
and Competitiveness. In this 

paper, Dubai was listed as a posi-

tive example in its use of clear, 

simple policies for producers, con-

sumers and citizens in order to 

avoid bureaucracy and boost 

competitiveness.

The rise of the UAE is clearly 

illustrated by the skyline of Dubai 

or the metropolis of Abu Dhabi, 

but without sound governance and 

prudent policies, none of these 

spectacular creations would have 

been possible.

As one of the UAE’s essential 

components in setting up busi-

ness, it’s important that the steps 

set out by Dubai Chamber for 

entrepreneurs are clearly laid out. 

Indeed, the first thing a seasoned 

entrepreneur might notice is the 

clarity and directness in starting 

a business with the Chamber, 

empowering the momentum of 

ambitions while ensuring there 

is support and room for ideas 

to flourish.

Dubai is one of the world’s top business destinations, 
hosting many of the biggest global companies as well 
as numerous innovative start-ups.

 في شهر سبتمبر من العام 2015، 
 نشر المنتدى االقتصادي العالمي 

ورقة بعنوان: تحديد حالة التجارة والقدرة 
 التنافسية. وأدرجت دبي في هذه 

الورقة كمثال إيجابي في استخدامها 
سياسات واضحة وبسيطة لكل من 

 المنتجين والمستهلكين والمواطنين 
من أجل تجنب البيروقراطية وتعزيز 

القدرات التنافسية.

ويتضح صعود دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بجالء من خالل األفق العمراني 

لدبي وأبوظبي، ولكن من دون سياسات 
 الحكم الرشيدة والسليمة، فإن أيًا 

من هذه اإلبداعات الرائعة ما كان لها أن 
تكون ممكنة.

وباعتبارها إحدى المكونات األساسية 
في إنشاء األعمال التجارية بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فإنه من المهم أن ندرك 

أن الخطوات التي وضعتها غرفة دبي 
 ألصحاب المشاريع ورواد األعمال 

تتسم بقدر كبير من الوضوح والسالسة. 
 وفي الواقع، فإن أول األمور التي 

 قد يالحظها رجال األعمال عند تعاملهم 
مع الغرفة هو الوضوح والمباشرة، 

بما يسهم في تمكينهم من تحقيق 
طموحاتهم مع ضمان وجود بيئة تتيح 

ازدهار األفكار.

ENTREPRENEURIAL FORCE 

سالسة تأسيس األعمال

دبي إحدى أهم الوجهات إلقامة األعمال في العالم، حيث اتخذت 
العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة من اإلمارة مقرًا لمزاولة 

أعمالها فضاًل عن العديد من المشاريع الناشئة المبتكرة.
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THE UAE HAS a proud tradition 

of facilitating ambitious growth 

and limiting constraints on busi-

ness. So it’s little surprise that the 

nation rose to twenty-fifth place 

in the 2015 Index of Economic 

Freedom, an annual guide from 

The Heritage Foundation and 

The Wall Street Journal.

The index states that ‘in 

economically free societies, gov-

ernments allow labour, capital 

and goods to move freely, and 

refrain from coercion or con-

straint of liberty beyond the 

extent necessary to protect and 

maintain liberty itself’. This defi-

nition indicates that Dubai may 

readily be defined as a centre of 

economic freedom. 

Starting a Business in Dubai 
published by Dubai Chamber out-

lines how the economic freedom of 

Dubai is driven by the government: 

‘The Government is committed to 

liberal, free market policies through 

a business environment that is 

conducive to commercial activity, 

has no foreign exchange controls, 

quotas or trade barriers. Import 

duties are five per cent and no 

corporate tax is levied, exceptions 

being the banking and oil sectors.’

Just as Dubai Creek opened 
up the emirate to international 
business, the city has built on the 
precedent with an ever-expanding 
reach and influence when it 
comes to global business.

أتاح خور دبي فتح أبواب التجارة 
 العالمية للمدينة على مصراعيه، 

فقد اعتمدت اإلمارة مقاربات وأفكار 
 األجداد ومن سبقهم بما يتعلق 

بالتجارة العالمية.

 إن االنفتاح وتسهيل اإلجراءات وخلق 
بيئة تحفز على نمو وازدهار األعمال 

من التقاليد العريقة التي تفخر بها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. ولهذا لم يكن 

مفاجئًا أن ترتقي الدولة إلى المركز 
الخامس والعشرين في مؤشر 2015 

 للحرية االقتصادية، وهو مؤشر 
سنوي تصدره مؤسسة »هيريتدج 

فاونديشن« بالتعاون مع صحيفة »وول 
ستريت جورنال«.

ويبين المؤشر أنه »في المجتمعات 
الحرة اقتصاديًا تسمح الحكومات للعمالة 

ورأس المال والبضائع باالنتقال بحرية، 
دون أي تقييد للحريات إال بالقدر الالزم 
لحماية الحرية نفسها والحفاظ عليها«. 
ويؤكد هذا التعريف أن دبي يمكن 

أن توصف من دون تردد بأنها مركز 
الحرية االقتصادية، بالنظر إلى مدى 

سهولة وسالسة اإلجراءات والتسهيالت 
والخدمات المقدمة.

ويحدد تقرير تأسيس األعمال في 
دبي الصادر عن الغرفة، الكيفية التي 

تقود بها الحكومة الحرية االقتصادية، حيث 
يذكر التقرير: »تلتزم الحكومة بسياسات 

ليبرالية والسوق الحر من خالل بيئة عمل 
مواتية للنشاط التجاري، وبدون رقابة 

على الصرف األجنبي أو الملكية أو حواجز 
تجارية، في حين تبلغ رسوم االستيراد 5 
في المائة، مع عدم فرض ضريبة على 

الشركات، باستثناء قطاعي المصارف 
والنفط«.

DRIVING ECONOMIC FREEDOM 

مجتمع اقتصادي حّر
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DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL 

CENTRE (DIFC) sits at the heart of 

Dubai’s metropolis. With its own 

legal system and courts distinct 

from those of the UAE, DIFC 

represents the integration and 

cooperation between Dubai and 

international markets. As a free 

zone, organizations based in DIFC 

enjoy 100 per cent foreign owner-

ship and no restrictions on foreign 

exchange or profit repatriation.

DIFC and Dubai Chamber 

complement one another in the 

work they do towards the greater 

economic development of Dubai. 

In 2014, for instance, the DIFC 

courts and High Court of Kenya 

defined the procedures for mutual 

enforcement of money judgements 

between the two courts. This 

agreement adds clarity and secur-

ity to trade and business between 

Dubai and Kenya. The importance 

of this procedure is clearly illus-

trated by research and statistics 

from Dubai Chamber: Dubai’s non-

oil trade with Africa increased to 

AED 118 billion in 2014, recording a 

forty per cent growth from 2011.

Framed with granite and fifteen storeys tall, the Gate 
Building was the first building of the Dubai International 
Financial Centre and presents a solid pillar of strength.

رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته 
مركزًا ماليًا دوليًا يتمتع بموقع استراتيجي 

بين الشرق والغرب، ويحظى ببنية قانونية 
وتشريعية متميزة، أتاحت له استقطاب 

كبرى المؤسسات المالية والمصرفية 
واالستثمارية من مختلف أرجاء العالم. 

ويحظى المركز بنظام قانوني خاص 
ومحاكم خاصة، كما يوفر باعتباره منطقة 
حرة، مزايا عدة للمؤسسات العاملة فيه 
تشمل الملكية األجنبية بنسبة 100 في 

المائة وعدم وجود قيود على تحويل 
العمالت األجنبية واألرباح.

ويتكامل عمل كل من مركز دبي 
المالي العالمي وغرفة دبي في دعم 

مسيرة التنمية االقتصادية في دبي، 
ومن األمثلة على ذلك قيام محاكم مركز 

دبي المالي العالمي والمحكمة العليا 
في كينيا في عام 2014 باالتفاق على 

إجراءات اإلنفاذ المتبادل لألحكام المالية 
بين المحكمتين، في خطوة تضيف مزيدًا 

من الوضوح واألمان للتجارة واألعمال 
بين دبي وكينيا. وهو أمر حيوي في ظل 

النمو المتسارع في العالقات التجارية 
واالقتصادية بين دبي والقارة األفريقية، 

حيث تشير إحصائيات الغرفة إلى أن التجارة 
غير النفطية بين دبي وأفريقيا بلغت 118 

مليار درهم في عام 2014، بزيادة بلغت 
نحو 40 في المائة مقارنة بعام 2011.

INTEGRATION AND 

COOPERATION
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بات مبنى البوابة، أول مبنى تتم إقامته في مركز دبي المالي 
العالمي، يمثل رمزًا لنمو وتطور دبي، وتنامي مكانتها مركزًا نشطًا 

للمال والمصارف واالستثمار. ويمتاز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 
خمسة عشر طابقًا، بتصميمه الفريد على شكل بوابة.
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FROM INDEPENDENT retail stores 

and traditional souks to shopping 

centres, malls and internet retail-

ing, Dubai’s retail landscape has 

diversified tremendously over the 

past decades.

Dubai is world-famous for its 

shopping. According to a report 

by real estate consultancy firm 

CBRE, Dubai is a close second 

to London as the most popular 

shopping destination in the world 

out of 164 cities surveyed, a pos-

ition it has held for the past four 

years. Dubai’s hosting rights for 

Expo 2020 has also increased 

consumer confidence and has fur-

ther fuelled the expansion of retail. 

Quite apart from their eco-

nomic contributions, malls and 

‘supermalls’ have become an insti-

tution in the emirate. The Dubai 

Mall features one of the world’s 

largest aquariums, while Mall 

of the Emirates’ Ski Dubai is an 

indoor ski resort with real snow – 

the first of its kind in the Middle 

East. Dubai’s annual shopping fes-

tival is also host to special cultural 

events and performances.

Consumerism in Dubai, then and 
now; international businesses 
have long been present in the 
emirate, and Dubai has long been 
a shopper’s paradise.

القطاع االستهالكي في دبي قديمًا 
وحديثًا: لطالما كانت التجارة حاضرة في 

دبي، كما أنها تعد جّنة للمتسوقين.

رسخت دبي مكانتها مركزًا عالميًا متنامي 
األهمية للتسوق، وباتت تشكل إحدى 

أبرز وجهات التسوق في العالم، بفضل 
ما توفره من فرص القتناء مختلف 

أصناف السلع والمنتجات بأسعار متميزة.
ويشير تقرير صادر عن شركة االستشارات 

 العقارية »سي بي آر إي«، إلى أن 
دبي جاءت في المركز الثاني، وبفارق 

 ضئيل عن لندن، ضمن قائمة أكثر 

 وجهات التسوق شعبية حول العالم 
 من بين 164 مدينة شملها المسح، 

وهي مرتبة حافظت عليها دبي طوال 
 السنوات األربع الماضية. فقد سجل 

قطاع تجارة التجزئة في دبي تطورًا 
متسارعًا وتنوعًا كبيرًا خالل العقود القليلة 

الماضية. كما أسهم فوز دبي بشرف 
استضافة معرض »إكسبو 2020« الدولي 

 في تعزيز ثقة األعمال والمستهلكين، 

والحث على تحقيق المزيد من التوسع 
في تجارة التجزئة.

يذكر أنه باإلضافة إلى دورها الحيوي 
في تنشيط حركة التجارة ودعم النمو 

االقتصادي في البالد تحولت بعض مراكز 
التسوق إلى وجهات قائمة بذاتها تجمع 
بين الترفيه والتسوق وتستقطب أعدادًا 
متنامية من السياح. إذ يضم دبي مول 

مثاًل، أحد أكبر أحواض األحياء المائية في 

العالم، في حين يحتوي مول اإلمارات 
على منتجع سكي دبي المغطى للتزلج 

على الثلج، الذي يعد األول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط. 

ويحظى قطاع تجارة التجزئة بالدعم 
من فعاليات وأحداث كبرى عدة تقام في 
اإلمارة على غرار مهرجان دبي للتسوق، 
الذي يقام سنويًا ويتضمن العديد من 

الفعاليات والعروض الثقافية.

ACTIVATING CONSUMER PARTICIPATION 

وجهة تسوق فريدة
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IN 2015, Dubai Chamber registered 

almost 16,000 new businesses 

and increased the number of its 

business councils to forty-six, 

bringing the total membership 

base to more than 185,000. Given 

that the Chamber started with just 

450 members in 1965, this increase 

in such a short space of time is an 

outstanding testament to Dubai 

Chamber’s success in raising 

the profile of the emirate inter-

nationally, and strengthening the 

business environment of Dubai. 

Various studies and surveys 

have indicated the growing influ-

ence and popularity of Dubai for 

professionals and entrepreneurs, 

not least the research of Aetna 

International. The organization has 

been tracking Google trends for 

location searches and has discov-

ered that since 2013, Dubai has 

become the most searched for 

location among US citizens, knock-

ing London off the top spot. The 

results of this study were pub-

lished in September 2015.

‘Then and now’ images of Dubai 
appear similar to those of  
other cities, until the date is 
noted – the vast majority of 
Dubai’s infrastructure only came 
to fruition in the late twentieth 
and early twenty-first century.

قد تبدو دبي أحيانًا، مشابهة لبعض 
 المدن الرئيسة األخرى في العالم، 
إال أن الغالبية العظمى من بنيتها 

التحتية القائمة اليوم، يعود تاريخها 
إلى أواخر القرن العشرين ومطلع القرن 

الحادي والعشرين.

سجلت غرفة دبي في عام 2015، 
 انضمام نحو 16 ألف شركة جديدة، 

 وارتفاع عدد مجالس األعمال العاملة 
 تحت مظلتها ليصل إلى 46، ليرتفع 

 بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى 
أكثر من 185 ألف عضو، ما يمثل قفزة 
 هائلة مقارنة بعدد أعضاء الغرفة عندما 

بدأت عملها والذي لم يكن يتجاوز 450 
عضوًا في عام 1965، ما يؤكد على 

جاذبية دبي لممارسة األعمال واستقطاب 
المزيد من االستثمارات. 

وتعد هذه الزيادة الهائلة خالل هذه 
 الفترة الزمنية القصيرة شهادة بارزة 

على نجاح غرفة دبي في تعزيز مكانة 

اإلمارة على الصعيد الدولي، وتعزيز بيئة 
األعمال في دبي.

فقد أصبحت دبي في صدارة 
 الوجهات المفضلة إلقامة األعمال 

 لدى المستثمرين ورجال األعمال 
وحتى المهنيين، وهو ما تؤكده دراسة 

أعدتها مؤسسة »أتنا إنترناشيونال«، 

 رصدت فيها اتجاهات عمليات البحث 
على محرك »غوغل« ، حيث كشفت 

الدراسة التي نشرت نتائجها في شهر 
 سبتمبر 2015، أن دبي أصبحت منذ 

عام 2013، الوجهة األكثر بحثًا لدى 
مواطني الواليات المتحدة، لتزيح بذلك 

لندن عن موقع الصدارة. 

RAPID AND SUSTAINED GROWTH

نمو مستدام لألعمال
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AFRICA IS NOW HOME to many of 

the world’s fastest-growing econ-

omies and presents numerous 

opportunities for trade and invest-

ment. In its ongoing mission to 

strengthen international networks, 

Dubai Chamber has been consist-

ent in its support and interest in 

African markets over the years. 

In early 2015, Dubai Chamber 

established an office in the 

Ghana ian capital of Accra. 

According to the President and 

CEO of Dubai Chamber, His 

Excellency Hamad Buamim, the 

goal of this office is to ‘open up a 

wave of opportunities for Dubai 

businesses…to reach out to the 

West African region while facil-

itating Ghanaian enterprises to 

use Dubai as an ideal gateway for 

Ghanaian exports to the Middle 

East region, South East Asia 

and Europe’.

However this is by no means the 

only investment Dubai Chamber 

has made in Africa. In addition 

to offices in Ethiopia, and plans to 

open offices in Mozambique and 

Kenya in 2016, the Chamber also 

hosted the third Africa Global 

Business Forum in 2015, encour-

aging international revenue to flow 

into the continent and establishing 

itself as a committed partner.

Ghana presents an exciting prospect for Dubai – with one 
of the highest GDPs per capita in Africa and a rich resource 
base, Ghana is becoming more and more industrial with a 
strong export market.

شهدت القارة األفريقية على مدى 
السنوات الماضية تطورات متسارعة، 

وباتت تضم اليوم بعضًا من أسرع 
االقتصادات نموًا في العالم، وتوفر 

أسواقها فرصًا ال حصر لها للتجارة 
واالستثمار. وقد حرصت غرفة دبي، 

وفي إطار دورها الحيوي في تعزيز شبكة 
العالقات الدولية لدبي، على إيالء أهمية 

خاصة لالرتقاء بمستوى العالقات مع 
األسواق األفريقية بشكل مستمر على 

مدى السنوات. وتوجت هذه الجهود 
بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في القارة 

األفريقية، حيث قامت الغرفة في مطلع 

عام 2015، بتأسيس مكتبها التمثيلي في 
العاصمة الغانية أكرا. 

 وقد أكد سعادة مدير عام الغرفة 
حمد بوعميم أن المكتب يفتح آفاقًا كبيرة 

 من الفرص لشركات دبي للوصول 
إلى منطقة غرب أفريقيا، إلى جانب 
مساعدة المؤسسات في غانا على 

استخدام دبي بوابة مثالية للصادرات 
الغانية إلى أسواق الشرق األوسط وجنوب 

شرق آسيا وأوروبا. 
ويعد هذا المكتب الثاني لغرفة دبي 

في القارة، حيث سبق لها افتتاح مكتب 
تمثيلي في إثيوبيا، في عام 2013. 

 وعلى الرغم من ذلك، فهذا ليس 
 هو االستثمار الوحيد على اإلطالق 
الذي قامت غرفة دبي بتنفيذه في 

 أفريقيا. فباإلضافة إلى مكاتبها 
 في إثيوبيا، وخططها الفتتاح مكاتب 
 في موزمبيق وكينيا في عام 2016، 

فقد استضافت الغرفة أيضًا المنتدى 
العالمي األفريقي الثالث لألعمال 

في 2015، الذي يشجع على تدفق 
االستثمارات العالمية إلى القارة ويرسخ 

مكانة الغرفة شريكًا مثاليًا ومحفزًا 
للشراكات االستراتيجية االقتصادية مع 

القارة األفريقية.

LANDS OF OPPORTUNITY

أرض الفرص

تعمل غرفة دبي على تطوير عالقات التعاون مع القارة األفريقية، 
التي تتمتع بآفاق نمو واعدة مثل غانا التي تزهو بنمو اقتصادي 

قوي، وبأعلى المعدالت في القارة من حيث حصة الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي وقاعدة موارد غنية، حولتها بشكل متنام إلى 

دولة مصنعة تتطلع إليجاد أسواق جديدة لصادراتها.
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As the former 
chairman of Dubai 
Chamber (2008–2015), 
His Excellency Abdul 
Rahman Saif Al Ghurair 
has played a remark-
able role in its success. 
The chairman of 
Al Ghurair Group talks 
about how revolutions 
in communication have 
altered commerce, and 
shares experiences 
from his time at the 
helm of the Chamber.

HAS RUNNING A BUSINESS IN 
DUBAI TODAY BECOME MORE 
CHALLENGING TODAY THAN IN 
THE PAST?
I believe the business landscape 

is becoming increasingly com-

petitive, but that is no bad thing. 

Revolutions in communication have 

made the global economy more 

complicated as it has provided the 

consumer with vast amounts of 

information, making the consumer 

more selective. For example, in the 

fifties we knew comparatively little 

about the Japanese economy, but 

now, detailed information is availa-

ble on the Internet – it’s easy to find 

out the exact specifications of a car 

or piece of technology. This limit-

less access to information means 

greater competition for businesses. 

YOU VISITED MANY 
COUNTRIES DURING YOUR 
TIME AS CHAIRMAN. WHAT 
STOOD OUT TO YOU?
Our visits to other nations, and 

especially our trade missions, 

always resulted in better rela-

tionships with other states, 

particularly those in Africa and 

South East Asia. The interest-

ing thing for me was consistently 

discovering that other coun-

tries knew more about Dubai and 

its opportunities than we had 

imagined. It meant that we were 

accomplishing our goals of secur-

ing a prominent place for Dubai 

on the world stage.

ARE THERE ANY LESSONS 
YOU THINK DUBAI COULD 
LEARN FROM THE COUNTRIES 
YOU’VE VISITED?
No two states are the same 

and diversity always has some-

thing to teach us. We continually 

try to learn the things we believe 

to be relevant to Dubai, in order 

to optimize benefits to our busi-

ness community. Accordingly, 

Dubai Chamber has developed 

close links with chambers of com-

merce the world over: Britain, 

France, Scandinavia, Japan and 

Singapore, to name a few. The 

important thing is to keep an open 

mind; we’re proud of our accom-

plishments and the way we’ve 

done things, but we must always 

pay attention to the way others 

do things too.

HE ABDUL RAHMAN SAIF AL GHURAIR

التنوع يتيح على 
الدوام فرصًا 

جديدة للتطور

سعادة عبدالرحمن سيف الغرير
أسهم سعادة عبدالرحمن 

سيف الغرير، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الغرير 

والرئيس السابق لمجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة 

دبي )2008 - 2015(، بدور 
بارز في نجاح الغرفة. وفي 

الحوار التالي يتحدث سعادته 
عن دور البعثات التجارية 

للغرفة في تعزيز العالقات 
مع الدول األخرى، وكذلك 

عن ثورة االتصاالت وكيفية 
تغييرها لعالم األعمال.

 هل أصبحت إدارة األعمال في 
 دبي اليوم أكثر تحديًا عما كانت 

في الماضي؟
بالتأكيد أنها أصبحت في الوقت الراهن 
أكثر تحديًا عما كانت عليه في الماضي. 
فقد باتت اإلمارة مركزًا نشطًا تتنافس 

فيه أعداد متنامية من الشركات الدولية 
واإلقليمية والمحلية، كما أن ثورة 

االتصاالت قّربت المسافات وأزالت 
الحواجز فيما بين دول العالم، وسّهلت 

دخول مستثمرين جدد يرغبون في 
االستفادة من مكانة اإلمارة كمركز إلقامة 

أعمالهم. وإلى جانب ذلك أتاحت ثورة 
االتصاالت للمستهلكين كمًا هائاًل من 

المعلومات، جعلهم أكثر انتقائية. فهناك 
معلومات غزيرة ومفصلة متاحة على 

شبكة اإلنترنت تتيح للجميع معرفة كل 
شيء عن مختلف المنتجات المتاحة 
والشركات المنتجة لها، وهذا يعني 

الوصول غير المحدود إلى المعلومات، 

والمزيد من التنافسية فيما بين المنتجات 
والشركات بشكل عام.

زرتم الكثير من الدول أثناء رئاستكم 
للغرفة. فما أبرز اإلنجازات التي حققتها 

تلك الزيارات؟
لعبت زياراتنا إلى الدول األخرى، وخاصة 

بعثاتنا التجارية، دورًا حيويًا في تعزيز 
عالقاتنا مع دول العالم واالرتقاء بها إلى 
األفضل، وخصوصًا دول أفريقيا وجنوب 

شرق آسيا. وقد لمسنا خالل هذه الزيارات 
أن الدول األخرى تعرف عن دبي والفرص 
المتاحة فيها أكثر مما كنا نتصور، ويعني 
ذلك أننا كنا ُنحقق أهدافنا المتمثلة في 

ترسيخ مكانة بارزة لدبي على الساحة 
العالمية.

هل تعتقدون أن دبي تعلمت من الدول 
التي قمتم بزيارتها؟

ليست هناك مدينتان أو دولتان متماثلتان 
في كل شيء، فلكل منها ميزات خاصة 
بها، وتجارب وممارسات ناجحة تتفرد بها. 

ويتيح هذا التنوع فرصًا لالطالع على 
تجارب اآلخرين، ليس فقط لالستفادة من 
التجارب المتميزة فقط، وإنما أيضًا لتجنب 

 السلبيات التي رافقت تلك التجارب. 
 وقد سعينًا دومًا للتعرف إلى األمور 

 التي نعتقد أنها ذات صلة بدبي، من 
أجل تعظيم الفوائد التي تعود على 

مجتمع األعمال لدينا. وعلى الرغم من 
تمتعنا في دبي بتجربة متفردة خاصة بنا، 

 وفخرنا بإنجازاتنا وبالطريقة التي حققنا 
بها تلك اإلنجازات، فإننا في الوقت نفسه 

نتمتع بعقلية مفتوحة لالستفادة من 
تجارب اآلخرين، ولهذا فقد ركزت الغرفة 

 منذ تأسيسها على بناء روابط وثيقة 
مع الغرف التجارية في جميع أنحاء العالم، 

بما فيها على سبيل المثال ال الحصر 
بريطانيا وفرنسا والدول اإلسكندنافية 

واليابان وسنغافورة

DIVERSITY 
ALWAYS HAS 

SOMETHING TO 
TEACH US
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رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

As the chairman 
of the Al Habtoor 
Group, one of the 
most prominent 
businesses in 
the Gulf, Khalaf 
Al Habtoor is 
synonymous with 
the success story of 
Dubai. Charismatic 
and indefatigable, 
he talks about the 
cooperation between 
entities in the emirate 
and the diversity of 
its population.

WHAT WOULD YOU SAY IS 
DUBAI’S GREATEST STRENGTH?
I strongly believe it is the degree 

of cooperation we share. All of 

Dubai’s government departments 

work together and cooperate not 

just with businesses, but with the 

people too. The level of coop-

eration from Dubai Municipality, 

Roads and Transport Authority, 

Dubai Land Department and 

other entities is something rare, 

something you don’t see else-

where. As His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid always 

says, we in Dubai are not pre-

pared to accept anything less 

than first place, and our ambi-

tions are feasible because we 

work together.

WHAT KIND OF CHALLENGES DO 
YOU THINK DUBAI WILL FACE IN 
THE FUTURE?
I wouldn’t go so far as to say that 

there are any specific challenges 

I’m expecting, but I believe we must 

be cautious in all aspects. By God’s 

grace, Dubai is successful. But there 

are no success stories, no pillars 

of strength that have not faced 

challenges and difficulties along 

the way. We have learned valuable 

lessons from our challenges and we 

carry these with us. We believe in 

free enterprise and we encourage 

investment, but prudence is essen-

tial. It’s important that the proper 

guidance and framework remain in 

place to ensure that investments 

are intelligent and that lending 

is substantiated. In that respect, 

organizations like Dubai Chamber 

play a crucial role in building and 

preserving Dubai’s economy.  

HOW HAS DUBAI CHANGED 
SINCE YOU BEGAN YOUR 
BUSINESS HERE? 
For as long as I can remember, 

Dubai has been blessed as a city. 

This is the best place for those who 

are active and ambitious; for those 

who crave success. For people like 

these, living and working in a place 

like Dubai is as essential as oxygen. 

Dubai is incredibly diverse now, 

with over 200 nationalities. We 

have always welcomed those who 

contribute to the emirate, regard-

less of race, religion or culture. This 

policy has made us the success we 

are today and I believe it will con-

tinue to do so.

KHALAF AHMAD AL HABTOOR

دبي كانت وما زالت 
مدينة مباركة

خلف أحمد الحبتور
 تمثل قصة نجاح 

خلف الحبتور مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة 

مجموعة الحبتور التي تعد 
من أبرز الشركات على 

مستوى المنطقة، مرآة 
لقصة نجاح وتطور دبي 
نفسها. ويتحدث خلف 

الحبتور الذي يتمتع بشخصية 
كاريزمية ال تعرف الكلل، 

في الحوار التالي عن 
أهمية التعاون بين مختلف 

الكيانات في اإلمارة والتنوع 
السكاني فيها.

ما هي برأيك أهم نقاط القوة التي 
تتمتع بها دبي؟

اعتقد جازمًا أنها درجة التعاون التي 
تجمعنا، حيث تعمل جميع الدوائر 

والمؤسسات الحكومية في دبي معًا 
وتتعاون ليس فقط مع الشركات، ولكن 

مع الناس كذلك. فمستوى التعاون القائم 
بين مؤسسات مثل بلدية دبي، وهيئة 
الطرق والمواصالت، ودائرة األراضي 

واألمالك، الهيئات والدوائر األخرى، شيء 
نادر الحدوث، وأمر ال تراه في أماكن أخرى. 

وكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
دائمًا، فإننا في دبي لسنا على استعداد 

لقبول أي شيء أقل من المركز األول، 
وطموحاتنا ممكنة التحقيق ألننا نعمل 

بدأب معًا على تحقيقها.

ما أبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها 
دبي في المستقبل؟

 لن أذهب إلى حد القول إنني ال أتوقع 
أن نواجه أي تحديات، ولكني أعتقد أنه 

ينبغي علينا أن نكون منتبهين دومًا. 
 فدبي ناجحة بفضل الله، ولكن هناك 

دومًا عقبات أو صعوبات على الطريق. 
فالقلة فقط من الرحالت ال تواجه 

اضطرابات، وعندما يحدث ذلك فإنه من 
المهم اعتماد النهج الصحيح وتطبيق األطر 
المناسبة لتوجيه مسار الطائرة نحو وجهتها 

الصحيحة بأمان.
فنحن نؤمن ببيئة األعمال التي تتسم 

باالنفتاح والحرية، ونشجع االستثمار، ولكن 
من الضروري التزام نهج يتسم بالفطنة. 

كما أنه من الضروري الحفاظ على سالمة 
التوجه واإلطار العام لضمان أن تكون 

االستثمارات ذكية وأن يكون اإلقراض 
مبررًا، بينما تواصل الهيئات الحكومية 

الرئيسة مثل غرفة دبي، لعب دور حاسم 
في البناء والحفاظ على نمو وازدهار 

اقتصاد دبي.

إلى أي درجة تغيرت دبي منذ أن أطلقت 
أعمالك التجارية فيها؟

كانت دبي وما زالت مدينة مباركة، فهي 
أفضل مكان للذين يتمتعون بالنشاط 

 والطموح والساعين بدأب لتحقيق 
النجاح، فبالنسبة لهؤالء، يعد العيش 
 والعمل في مكان مثل دبي أساسيًا 

مثل األكسجين.
إن دبي اليوم هي مدينة متنوعة 

بشكل ال يصدق، حيث يعيش فيها سكان 
ينحدرون من جنسيات مختلفة، ولطالما 
رحبنا بأولئك الذين يسهمون معنا في 

بناء اإلمارة بغض النظر عن العرق أو الدين 
أو الثقافة. وقد حققت لنا هذه السياسة 

النجاح الذي ننعم به اليوم وأعتقد أنها 
ستستمر في تعزيز النجاحات المستقبلية.

DUBAI HAS 
BEEN BLESSED 
AS A CITY
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رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

His Excellency Abdul 
Aziz Al Ghurair, the 
powerful CEO of 
Mashreq Bank and 
former speaker of 
the UAE’s Federal 
National Council, 
talks about Dubai’s 
role in the global 
economy and 
the challenges 
of establishing a 
successful business. 

WHAT DO YOU THINK DUBAI’S 
STRENGTHS ARE WHEN IT 
COMES TO ITS ECONOMIC 
GROWTH? WHAT ARE THE 
LESSONS IT COULD LEARN FROM 
OTHER WORLD ECONOMIES?
Dubai has always been open to 

the region and now it is open to 

the globe. The city has succeeded 

in diversifying its economy and 

has attracted businessmen from 

all around the world. If we want to 

play a significant role in the global 

economy, we must focus on trans-

parency and competitiveness. 

We have managed to become 

part of the world’s economy 

through our vision, hard work 

and the support of our govern-

ment. Now we must make our 

trade competitive globally, rather 

than seeking to monopolize any 

one trade.

HOW DO YOU THINK DUBAI 
WILL CHANGE IN THE NEXT 
TEN YEARS?
You should have seen Dubai ten 

years ago; the emirate today is 

almost unrecognizable by compari-

son. I believe that the next decade 

will see a lot more development, at 

an even faster pace. 

I have faith in His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum. The vision of Dubai’s 

rulers has always proved that we 

can achieve anything if we have 

the will. I am sure that we will wit-

ness something momentous in the 

coming decade. 

WHAT HAS BEEN THE BIGGEST 
CHALLENGE OF BUILDING AN 
ESTABLISHED COMPANY? WHAT 
ARE THE MOST IMPORTANT 
LESSONS YOU’VE LEARNED? 
The 100 biggest traders in Dubai 

all have something in common: 

their beginnings were humble, but 

they had the means to succeed. 

First of all they benefited from 

the vision of Dubai’s leadership. 

Secondly they were undeniably 

ambitious and fought for their 

success. They all faced times of 

prosperity and difficulty, but their 

determination to succeed pushed 

them and allowed them to reach 

their current positions. 

What I would say is to never 

be hasty in the beginning. It takes 

time to build strong foundations, 

and even if you should face failure, 

remember that success only comes 

with determination.

HE ABDUL AZIZ AL GHURAIR

التركيز على 
الشفافية 
والتنافسية يعزز 
دورنا العالمي

معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير
معالي عبدالعزيز عبدالله 
الغرير، الرئيس التنفيذي 
 لبنك المشرق والرئيس 

السابق للمجلس الوطني 
االتحادي بدولة اإلمارات 

 العربية المتحدة، تناول 
دور دبي في االقتصاد 
العالمي مشيدًا برؤية 

 القيادة الرشيدة ودورها 
 في صناعة النجاح 

الحالي والمستقبلي.

 ما أبرز نقاط قوة النمو االقتصادي 
 في دبي؟ وما الدروس التي يمكن 

 أن تتعلمها دبي من االقتصادات 
العالمية األخرى؟

 اتسمت دبي على الدوام باالنفتاح. 
فقد كانت منذ القدم منفتحة على 
المناطق المجاورة لها، وباتت اليوم 

منفتحة على العالم بأسره. كما نجحت 
اإلمارة في تنويع بنيتها االقتصادية 

واجتذبت األعمال والمستثمرين من جميع 
أنحاء العالم. 

أما بالنسبة ألهم الدروس المستفادة 
فهي تتعلق بضرورة مواصلة التركيز 

على الشفافية والتنافسية لضمان لعب 
دور أكثر أهمية في االقتصاد العالمي. 
فقد نجحنا في أن نصبح جزءًا حيويًا من 

االقتصاد العالمي من خالل رؤيتنا وعملنا 
الجاد والدعم الذي لقيناه من حكومتنا، 

ويتعين علينا اآلن جعل تجارتنا قادرة على 
المنافسة عالميًا بداًل من السعي الحتكار 

تجارة واحدة معينة.

 برأيكم، ما الصورة التي ستكون 
 عليها دبي في غضون السنوات 

العشر المقبلة؟
لو حاولنا مقارنة دبي اليوم بما كانت عليه 

قبل 10 سنوات لوجدنا صعوبة بالغة 
في ذلك بسبب ضخامة التطورات التي 
شهدتها اإلمارة في مختلف المجاالت، 

وأعتقد أن السنوات العشر المقبلة 
ستشهد المزيد من التطورات التي 

ستحدث بوتيرة أسرع. 
وقد أثبتت رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، على الدوام أنه يمكننا أن نحقق 
أي شيء نصبو إليه بالعزم واإلرادة، وكلنا 

ثقة أننا سنشهد المزيد من اإلنجازات 
المبهرة خالل العقد المقبل.

ما أبرز التحديات التي تواجه تأسيس 
أعمال راسخة؟ وما أهم الدروس التي 

تعلمتموها في هذا المجال؟
هناك سمة مشتركة بين أكبر 100 شركة 

ومجموعة أعمال في دبي تتمثل في أن 
بدايات مؤسسيها كانت متواضعة ولكنهم 

كانوا يعرفون سبل تحقيق النجاح. فقد 
استفادوا أواًل وقبل كل شيء من الرؤية 
الحكيمة للقيادة الرشيدة في دبي، وثانيًا 
كانوا يتميزون بطموح كبير وعملوا بدأب 
لتحقيق النجاح، كما واجهوا جميعًا أوقاتًا 

جيدة وأخرى صعبة، لكن عزمهم وإصرارهم 
على النجاح شّكال دافعهم ألجل الوصول 

بأعمالهم إلى المكانة التي تتمتع بها 
اليوم. وما أود قوله، هو التأكيد على 

ضرورة عدم التسرع في البداية، ألن تمكن 
األعمال من بناء أسس قوية وراسخة 
يتطلب وقتًا، فمهما كانت الصعوبات 

والتحديات يتعين عليك أن تتذكر أن النجاح 
يأتي فقط مع التصميم وقوة اإلرادة.

WE MUST 
FOCUS ON 
TRANSPARENCY 
AND COMPETI-
TIVENESS
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Formerly the director 
general of Dubai 
Chamber for nine years 
(1974–1983), and now 
general advisor, Nizar 
Sardast reminisces 
about the first days 
of the Chamber and 
the transformation of 
Dubai ever since.

WHAT ARE YOUR FIRST 
MEMORIES OF DUBAI CHAMBER? 
I joined Dubai Chamber in 1974 at 

the beginning of Ramadan. At that 

time, the Chamber was made up of 

just two small rooms and a living 

area in an apartment in Jamal Abd 

El-Nasser Square (now Baniyas 

Square). There was just enough 

room for ten employees. This was 

when the Chamber was still in 

its infancy. When we moved to a 

bigger building next to the creek, 

there was space to start improving 

and developing services to meet 

Dubai’s needs.

HOW WOULD YOU DESCRIBE 
THE CHANGES THAT HAVE 
TAKEN PLACE IN DUBAI 
EVER SINCE?
The transformation of Dubai over-

all is hard to imagine without living 

through it. I think it compares to 

a science fiction novel or film. 

I remember when Dubai World 

Trade Centre was built. It was 

unique and the tallest building in 

the region. 

I don’t think many people 

could have imagined what Dubai 

would become, but it’s a city of 

character, quite literally, as the 

development of the emirate is due 

in no small part to the great char-

acter and determination of Sheikh 

Rashid and His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid.

WHAT WOULD YOU SAY 
ARE THE EMIRATE’S 
GREATEST STRENGTHS? 
Dubai’s strength lies in the stand-

ard of its services, and this is what 

will ensure our success in the 

future. With the discovery of oil 

in 1973, huge delegations flocked 

to Dubai Chamber. Sometimes as 

many as six a day would come to 

get a better understanding of the 

business environment and their 

own interests. The Chamber pro-

vided excellent service for these 

delegations and this enhanced 

Dubai’s reputation around the 

world. I believe the service we 

provide now is better than ever.

HOW DO YOU SEE DUBAI IN 
TEN YEARS?
I have seen the emirate go 

through ups and downs, but 

when things have been difficult, 

Dubai has recovered remarkably 

quickly. I am not concerned 

about Dubai in the next d ecade. 

At the moment, massive prep-

arations are underway for Expo 

2020 and there is a reason why 

Dubai is hosting this event. 

I believe the Expo will illustrate 

the quality of Dubai clearly for 

the world to see.

NIZAR SARDAST

»إكسبو 2020« 
سيكشف للعالم 

قدرات دبي 
وتطورها المذهل

نزار سردست
شغل السيد نزار سردست 

منصب مدير عام غرفة تجارة 
وصناعة دبي لمدة تسعة 

أعوام )1974 - 1983(، قبل 
أن يصبح مستشارًا عامًا 

للغرفة. ويتذكر سردست 
في ما يلي األيام األولى 

للغرفة، والتحوالت المذهلة 
التي شهدتها إمارة دبي منذ 

ذلك الحين وحتى اليوم.
ما ذكرياتك األولى عن غرفة دبي؟

 انضممت إلى غرفة دبي في بداية 
شهر رمضان من عام 1974، وكان مقر 

 الغرفة آنذاك عبارة عن شقة صغيرة 
مكونة من غرفتين وصالة تقع في ميدان 
جمال عبد الناصر )ميدان بني ياس حاليًا(، 

وال تستوعب أكثر من 10 موظفين. 
 وفي تلك المرحلة كانت الغرفة 

ال تزال في مهدها وأنشطتها محدودة. 
وبعد فترة انتقلت إلى مقر أكبر بجوار 

الخور، وكان المقر الجديد يحظى بمساحة 
كافية الستيعاب التوسعات في أنشطة 

وعمليات الغرفة، وتحسين وتطوير 
الخدمات التي توفرها. 

كيف تصف التغيرات التي شهدتها دبي 
منذ ذلك الحين وحتى اآلن؟

من الصعب تصور التحوالت التي طرأت 
على دبي بشكل عام من دون أن يكون 
المرء قد عايش هذه التحوالت بالفعل. 
فأنا شخصيًا أراها أشبه بقصة أو فيلم 

من الخيال العلمي. ومازلت أتذكر أحد أبرز 
التحوالت التي شهدتها اإلمارة، عندما 

أقيم مبنى مركز دبي التجاري العالمي، 
والذي كان فريدًا من نوعه، ويعد أعلى 
مبنى من نوعه على مستوى المنطقة.

وال أعتقد أن العديد من الناس كانوا 
يستطيعون آنذاك تخيل ما ستصبح عليه 
دبي، إال أنها مدينة فريدة، بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، ويعود الفضل في 
تطور المدينة إلى رؤية وطموح المغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ما برأيك أهم نقاط قوة دبي؟
 تكمن قوة دبي في تميز خدماتها، 

 وهذا هو تحديدًا ما سيضمن نجاحنا 
في المستقبل. فأنا أتذكر أنه في ذروة 

 مرحلة ازدهار النفط في عام 1973، 
 كانت هناك وفود عديدة تتدفق إلى 

غرفة دبي. إذ كنا نستقبل ما يصل إلى 
ستة وفود يوميًا، كانوا يأتون إلى الغرفة 

لفهم بيئة األعمال في دبي بشكل 
أفضل وتحديد كيفية االستفادة من هذه 

البيئة بما يعزز مصالحهم التجارية. وقد 
حرصت الغرفة على الدوام على منح 
الوفود الزائرة مستويات متميزة من 

الخدمة، األمر الذي أسهم في الترويج 
لدبي وتعزيز سمعتها على المستوى 
العالمي. وقد شهدت هذه الخدمات 

تطورًا كبيرًا بمرور السنوات لتصل إلى 
مستويات غير مسبوقة.

 وما تصورك لدبي بعد عشر سنوات 
من اآلن؟

لقد عايشت العديد من دورات الصعود 
والهبوط، وشهدت كيف تتمكن دبي 

من االنطالق بقوة في دورات الصعود 
والتعافي بسرعة الفتة من دورات 

 الهبوط، ولهذا ال أشعر بالقلق بشأن 
دبي في العقد القادم. ونجري حاليًا 

استعدادات ضخمة الستضافة »إكسبو 
دبي 2020«، وسيوضح هذا المعرض 
 للعالم بأسره ما هي دبي وما وصلت 

إليه من مستوى مذهل. 

EXPO 2020 WILL 
ILLUSTRATE  

THE QUALITY 
OF DUBAI
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IN NOVEMBER 2014, the UAE 

Cabinet met in the historic Fujairah 

Fort to approve the designation 

of 2015 as the Year of Innovation 

in the UAE. In terms of policy, the 

Year of Innovation featured various 

incentives to attract national skills, 

and encourage innovative thinking 

and enterprise in the UAE. 

The Year of Innovation set in 

motion several bold projects. In 

2015, the Emirates Mars Mission 

was announced; the flight of Solar 

Impulse 2 (an aircraft powered 

purely by solar energy) around the 

world commenced, departing from 

Abu Dhabi; and the development 

of the Museum of the Future was 

announced. This museum, based 

in Dubai, is designed to be a 

centre for pioneering inventions 

and to further the UAE’s goal 

of becoming a leader in global 

innovation and technology.

In Dubai, innovation is prized 
above all, illustrated here by the 
Museum of the Future (left, seen 
here in model form), a platform 
for emerging technology, and 
GITEX (right), one of the planet’s 
biggest technology expos.

رؤية سموه القوة الدافعة للكثير من 
التطورات المبتكرة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ومن بينها متحف 
المستقبل )الصورة إلى اليمين( الجاري 

إنشاؤه حاليًا والذي سيكون تحفة 
معمارية ومنصة للتقنيات المبتكرة. 

كما يعد معرض جيتكس )الصورة في 
الصفحة المقابلة( أحد أكبر المعارض 

التكنولوجية في العالم.

 أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عام 2015 عامًا لالبتكار، وذلك بموجب 

 قرار أصدره مجلس الوزراء خالل 
اجتماعه في قلعة الفجيرة التاريخية في 

نوفمبر 2014.
 وقد شهد عام االبتكار إطالق 

 العديد من السياسات والمبادرات 
والبرامج التي تستهدف تحفيز االبتكار 

في مختلف المجاالت، وتشجيع التفكير 
 اإلبداعي والمشاريع المبتكرة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب 
العديد من الحوافز الرامية إلى تشجيع 

 الكفاءات الوطنية على اعتماد نهج 
يتسم باإلبداع.

ولعل من أبرز المشاريع التي تم 
اإلعالن عنها في عام االبتكار، مشروع 

فائق الطموح إلطالق مركبة فضائية 
إماراتية إلى كوكب المريخ تحت اسم  

»مسبار األمل«. 
كما تم اإلعالن عن تطوير متحف 

المستقبل، ومقره دبي، الذي صمم لكي 
يكون مركزًا الختراعات رائدة وتحقيق هدف 

دولة اإلمارات بأن تصبح دولة رائدة في 
 االبتكار والتكنولوجيا العالمية. إضافة 

إلى ذلك شهد هذا العام بدء »سوالر 
إمبلس 2«، )الطائرة التي تعمل بالطاقة 

الطاقة الشمسية( رحلتها حول العالم 
انطالقًا من أبوظبي.

THE YEAR OF INNOVATION

عام االبتكار
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AS PART OF THE Year of Innovation 

and the aim to develop the UAE 

into one of the most innovative  

nations on earth, His Excellency 

Sultan bin Saeed Al Mansouri, 

Minister of Economy, recently 

announced a new collaboration 

between the UAE government 

and Dubai Chamber. This initia-

tive is the Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum Business Innovation 

Award. Part of Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum Global 

Initiatives, it is designed to en-

courage businesses to take fresh 

approaches to both their oper-

ations and services. It will also 

stimulate the private sector to 

allocate higher budgets towards 

research and development. 

This award reflects an atti-

tude that is prevalent in the 

UAE: change is to be welcomed, 

not feared. His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid takes the 

view that innovation is not a lux-

ury, but something essential: 

‘For governments, innovation is 

an existential question. Only those 

that sustain innovation can drive 

change in the world, because these 

are the governments that never 

grow old.’ 

Scientific endeavour and invention are at the heart of the 
UAE’s vision for the future and represent a significant part 
of UAE Vision 2021.

في إطار المبادرات الشاملة التي تم 
إطالقها في عام االبتكار، وتماشيًا مع 

أهداف تطوير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لكي تصبح واحدة من الدول األكثر 

ابتكارًا في العالم، أعلن معالي سلطان 
بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد 

مؤخرًا عن تعاون جديد بين حكومة اإلمارات 
وغرفة دبي. وتتمثل هذه المبادرة في 
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار 

األعمال التي تعد عضوًا في من مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 

والتي تم تصميمها لتشجيع الشركات 

على انتهاج أساليب جديدة في عملياتها 
وخدماتها على حد سواء. كما أنها تهدف 

إلى تحفيز القطاع الخاص لتخصيص 
ميزانيات أكبر لألبحاث والتطوير.

وتعكس هذه الجائزة نهج دولة اإلمارات 
الذي يحّفز على التطور المستمر من 
خالل االبتكار، وهو ما عّبر عنه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، بقوله: »عندما تكون 
الحكومات مبتكرة فإن بيئة الدولة تكون 
كلها مبتكرة، وعندما تشجع البيئة على 

اإلبداع واالبتكار تنطلق طاقات الناس نحو 
آفاق جديدة، وتتفق مواهبهم، ويصبح 

تحقيق أحالمهم وطموحاتهم ممكنًا. وهذا 
أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها 

على االبتكار. وفي العالم الذي نعيش 
فيه اليوم والذي أصبحت فيه حركة العقول 

والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم 
يحدث في تاريخ البشرية من قبل، أصبحت 
مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة 

األذكى واألكثر إبداعًا الستقطاب هذه 
المواهب واالستفادة منها لبناء قوتها 

وتمّيزها وزيادة تنافسيتها«. 

INNOVATION AS AN EXISTENTIAL QUESTION

االبتكار... ضرورة وجودية 

يشكل االبتكار والتطور العلمي واألكاديمي والبحوث أبرز محاور 
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة للمستقبل، كما تمثل جزءًا مهمًا 

من رؤية اإلمارات 2021.
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ACCORDING TO RESEARCH from 

associate professor Diego A. 

Comin of Harvard Business School, 

the rate at which nations adopted 

new tools and technology in the 

past correlates with their economic 

strength or weakness today. 

This theory does not appear 

to apply to the UAE. Just forty-

four years after the national union 

was established, the UAE has 

become a major player in the 

world of technology; who in the 

1980s could have predicted that 

by 2015, the UAE would collabo-

rate with NASA on the possibility 

of organizing joint space projects? 

Perhaps it is the unprecedented 

nature of the UAE’s advancement 

that garners the world’s attention, 

or perhaps it is the potential for 

the future. The UAE’s technolog-

ical advances appear to now be 

on parallel with those in the West, 

and the short- and long-term pros-

pects for technology appear very 

promising indeed.

Jetman Dubai has captured the imagination of millions, 
even flying in tandem with the Emirates Airbus A380.

وفقًا لبحث أعده األستاذ المشارك دييغو 
إيه. كومن األستاذ بكلية األعمال في 

جامعة هارفارد، ترتبط القوة )أو الضعف( 
االقتصادي الذي تتمتع به أي دولة اليوم 
بمدى تبنيها لألدوات والتقنيات الجديدة 

في السنوات السابقة.
وتنطبق هذه النظرية على دولة 

اإلمارات العربية المتحدة اليوم، فخالل 
أربعة وأربعين عامًا فقط من قيام االتحاد، 

أصبحت دولة اإلمارات اليوم العبًا رئيسًا 
في عالم التكنولوجيا. 

فمن كان يتوقع في ثمانينيات القرن 
الماضي أنه بحلول عام 2015 ستتعاون 

دولة اإلمارات مع وكالة الفضاء األميركية 
»ناسا« واعتماد مشاريع مشتركة؟

ربما هي الطبيعة غير المسبوقة 
لتقدم دولة اإلمارات التي جعلتها تحظى 

باهتمام العالم، أو ربما هي إمكاناتها 

المستقبلية. ويبدو أن التقدم التكنولوجي 
في الدولة بات اآلن موازيًا للتقدم 

الحاصل في الغرب، كما تبدو آفاق التطور 
التكنولوجي لدولة اإلمارات على المديين 

القصير والطويل مبشرة للغاية.

THE IMPACT OF TECHNOLOGY

التكنولوجيا لغة العصر

استطاع »الرجل النفاث« )جتمان دبي( أن يأسر عقول الماليين من 
المشاهدين أثناء تحليقه باستخدام جناحين نفاثين في األجواء إلى 

.A380 جانب إحدى طائرات طيران اإلمارات من طراز إيرباص
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IN 2020, THE UAE will launch an 

unmanned probe to study the 

climate and conditions on Mars. 

This study will complement the 

various research programmes of 

the red planet currently in pro-

gress. The probe, named ‘Hope’, 

will be the first unmanned probe 

sent from an Arab nation into 

outer space. 

In order to facilitate this mis-

sion, a UAE space agency has been 

established. The Emirates Mars 

Mission team is currently comprised 

of seventy-five Emirati engineers 

and researchers, and is expected to 

more than double by 2020.

For His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

this mission embodies more than 

the data and statistics the mission 

will provide: ‘This probe represents 

hope for millions of young Arabs 

looking for a better future. There is 

no future, no achievement, no life 

without hope. The Emirates Mars 

Mission will be a great contribution 

to human knowledge, a milestone 

for Arab civilization, and a real 

investment for future generations.’

The Mohammed bin Rashid Space Centre was formed in 
2006. While Hope is not the first launch from the UAE, it is 
perhaps the most significant.

ستطلق دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 في عام 2020 مسبارًا غير مأهول 

لدراسة مناخ وظروف كوكب المريخ. 
 وتهدف هذه الدراسة إلى إكمال 

اإلنجازات العلمية لبرامج البحوث المختلفة 
حول الكوكب األحمر. 

وسيكون المسبار، واسمه »األمل«، 
أول مسبار غير مأهول يتم إرساله من 
دولة عربية إلى الفضاء الخارجي. ومن 

أجل تسهيل هذه المهمة، تم إنشاء وكالة 

فضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث 
يتألف فريق بعثة اإلمارات إلى المريخ 

حاليًا من خمسة وسبعين من المهندسين 
والباحثين اإلماراتيين، مع توقعات بأن 

يتضاعف العدد بحلول عام 2020.
 وقد أكد صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، أن أهمية هذه المهمة تتجاوز 

البيانات والمعلومات القيمة التي 

ستوفرها البعثة، ألن مسبار األمل: 
»يمثل آمال الماليين من العرب الشباب 

الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل. 
ليس هناك مستقبل، وال إنجاز، وال حياة 

بال أمل. وسوف تشكل بعثة اإلمارات 
إلى المريخ إسهامًا كبيرًا في المعرفة 

اإلنسانية، وعالمة فارقة للحضارة العربية 
واستثمارًا حقيقيًا لألجيال القادمة«.

INNOVATION IN EXPLORATION: 

EMIRATES MARS MISSION

االبتكار لخدمة البشرية: مسبار »األمل« 
الستكشاف المريخ

تم تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2006، وتجرى 
االستعدادات حاليًا إلطالق مسبار »األمل« الذي سيكون أول بعثة 

إماراتية غير مأهولة إلى كوكب المريخ. 
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THE RESEARCH and business infor-

mation provided by Dubai Chamber 

is vast. With reports focusing on 

specific markets and sectors, trade 

and investment opportunities, and 

macroeconomics, entrepreneurs 

are never alone in understanding 

business landscapes and the 

opportunities they present.

Offering information relevant 

to businesses in Dubai requires 

a significant amount of research 

and an expert team to collate 

reports addressing issues that 

will affect the management of a 

business. While reports and lit-

erature are just a small part of 

the information on offer through 

Dubai Chamber, they provide 

a breadth and depth of under-

standing that may be difficult to 

source elsewhere. 

One example of this is the 

range of investment opportu-

nity briefs, which provide a critical 

analysis of prospective invest-

ments within the country of focus 

and also identify areas of commer-

cial risk. Trade opportunity briefs 

and export guides also offer vital 

information to the business com-

munity, helping them to make 

educated decisions.

When it comes to creating new relationships for business 
and for Dubai, the Chamber never sleeps, always seeking 
greater understanding and methods of communication for 
a stronger economy, and attracting an increasing number 
of international companies.

توفر غرفة دبي كمًا ضخمًا من األبحاث 
وبيانات ومعلومات األعمال، تشمل 

تقارير مكثفة تركز على أسواق وقطاعات 
محددة، إلى جانب تقارير وأبحاث وبيانات 

حول فرص التجارة واالستثمار واالقتصاد 
الكلي، األمر الذي يوفر دعمًا حيويًا لرواد 
وأصحاب األعمال يتيح لهم االطالع على 

أهم التطورات في عالم األعمال والفرص 
التي توفرها. ويتطلب توفير المعلومات 

ذات الصلة لقطاع األعمال في دبي، 

جهودًا بحثية ضخمة يتولى تنفيذها 
متخصصون من الخبراء، يقومون بإعداد 
تقارير تعالج العديد من المسائل المؤثرة 
في إدارة األعمال. ومع أن هذه التقارير 

والمطبوعات ال ُتشكل سوى جزءًا صغيرًا 
من الكم الضخم من المعلومات والبيانات 
واألبحاث التي تتيحها غرفة دبي، إال أنها 
توفر فهمًا متعمقًا وكثيفًا للقضايا التي 
تغطيها، قد يكون من الصعب الحصول 

عليه من مصادر أخرى. ومن األمثلة 

على ذلك مجموعة »ملخصات الفرص 
االستثمارية«، التي توفر تحلياًل ماليًا 

مكثفًا آلفاق االستثمارات المستقبلية 
داخل كل دولة من الدول التي تتناولها 

هذه التقارير، وكذلك تحديد مكامن 
المخاطر التجارية. وإلى جانب ذلك توفر 

»ملخصات الفرص التجارية« و»أدلة 
التصدير« معلومات حيوية لمجتمع 

األعمال، تساعد رجال األعمال على اتخاذ 
قرارات مدروسة بعناية.

INNOVATION POWERED BY KNOWLEDGE

االبتكار القائم على المعرفة

تتمتع دبي ببيئة متعددة الثقافات، وعلى الرغم من استقطابها 
عددًا متناميًا من االستثمارات والشركات الدولية التي اتخذت من 

اإلمارة مقرًا إقليميًا لعملياتها، إال أن غرفة دبي تولي أهمية 
كبرى لتوطيد وبناء عالقات وأواصر تعاون قوية تجذب المزيد من 

الشركات العالمية إلى دبي.
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DUBAI IS KNOWN the world over 

for its outstanding hospitality, 

hotels and customer service. But 

this culture of service extends  

further than the food and bever-

age industry.

Dubai Chamber has won the 

Dubai Government Excellence 

Programme (DGEP) – Best Result 

in Customer Satisfaction award 

several times over the years. 

The aim of the programme is to 

recognize government employees, 

departments and initiatives that 

have performed exceptionally.

Winning this award demon-

strates that while Dubai Chamber 

has grown its member base expo- 

nentially and formed numerous 

initiatives and networks, it has 

remained true to its foremost 

aim: to support and serve the 

members it represents. Its offering 

of innovative e-services has further 

contributed to the increase in 

customer confidence. As stated 

by Dubai Chamber’s President 

and CEO His Excellency Hamad 

Buamim, ‘This recognition shows 

that we are on the right track in 

extending world-class services to 

the business community.’

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum is 
known for saying that ‘in the race for excellence, there is no 
finish line.’ It is this visionary boldness that characterizes 
businesses and services in Dubai.

احتلت خدمة المتعاملين على الدوام، 
صدارة قائمة األولويات في غرفة 

دبي، تماشيًا مع نهجها باعتماد أفضل 
الممارسات وترسيخ معايير متفوقة في 

مختلف أنشطتها وعملياتها.
وقد حظي هذا النهج بتقدير كبير من 

مجتمع األعمال، كما أتاح للغرفة الفوز 
بالعديد من جوائز التقدير الرفيعة، حيث 
فازت مرات عدة بجائزة أفضل نتيجة في 
رضا المتعاملين ضمن جوائز برنامج دبي 

لألداء الحكومي المتميز الذي يستهدف 
تكريم الهيئات والدوائر والمبادرات 

 المتميزة، ويعد برنامجًا متكاماًل يحفز 
على التميز، واعتماد أفضل ممارسات 

األعمال العالمية. فعلى الرغم من النمو 
 السريع الذي شهدته غرفة دبي، 

وهو ما يتجسد في تضاعف قاعدة 
أعضائها، وتنامي أنشطتها وعملياتها 

وإطالقها العديد من المبادرات 
والشبكات، إال أنها بقيت وفية لرسالتها 

في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع 
األعمال في دبي. 

 ويوضح سعادة حمد بوعميم 
 المدير العام لغرفة دبي ذلك بقوله: 

»نحن ملتزمون بمواصلة العمل بدأب 
على االرتقاء بمستوى أدائنا وتوفير 

خدمات عالمية المستوى لمجتمع األعمال 
من خالل نهج يتسم باالبتكار واالعتماد 
على أحدث التقنيات لضمان تعزيز ثقة 

ورضا متعاملينا«.

FUELLING INNOVATION 

THROUGH RECOGNITION

اإلبداع في خدمة العمالء

تتميز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالطموح 

وهو ما تجسد في قوله: »في سباق التميز ليس هناك خط 
للنهاية«. وقد كانت هذه الرؤية المتسمة بالجرأة والطموح وراء 

النجاحات التي حققتها اإلمارة في مختلف المجاالت.
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INNOVATION HAS always been the 

lifeblood of Dubai, and perhaps 

one of its greatest demonstra-

tions has been its management of 

human capital. Over the years, the 

UAE and Dubai in particular have 

attracted expatriates from around 

the world, looking for a safe, 

secure and dynamic professional 

environment where they can tap 

opportunities, gain valuable experi-

ence and further their career.

In various sectors and indus-

tries, expatriates have worked 

hand in hand with Emirati nation-

als. This has led to a remarkably 

rich and diverse society; but quite  

aside from cultural tolerance and 

progress, this policy has empow-

ered the strategies and designs of 

the Emirati people with a stimu-

lating array of perspectives from 

around the globe. 

As the economy of Dubai 

continues to diversify and the 

economies of Asia and Africa 

grow steadily, this melting pot 

of nationalities and culture can 

only be considered an asset.

Many of Dubai’s grandest achievements would not have been 
possible without effectively harnessing the potential of a 
diverse expatriate workforce. Here we see a man enjoying  
a solitary moment, as he reads a letter from home.

يمكن القول إن أحد أكبر مظاهر االبتكار 
الذي يمثل شريان الحياة في دبي هو 

إدارة رأس المال البشري. فعلى مر 
السنوات، جذبت دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بصفة عامة ودبي على وجه 
الخصوص، المغتربين من جميع أنحاء 

العالم، ممن يتطلعون إلى العمل ضمن 
بيئة مهنية متميزة وديناميكية تكفل لهم 
االستفادة من الفرص، واكتساب خبرات 

نوعية وقّيمة وتطوير حياتهم المهنية.
وقد عمل الوافدون في مختلف 

القطاعات والصناعات جنبًا إلى جنب مع 
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ما أدى إلى خلق مجتمع غني ومتنوع 
بصورة الفتة يتمتع بأرفع مستويات 

التسامح واالنسجام.
وأسهمت هذه السياسة في تمكين 

دولة اإلمارات من استقطاب نخبة متنامية 

من أفضل الكفاءات والمهارات من 
مختلف أنحاء العالم.

ومع استمرارية التنوع في اقتصاد 
دبي، ومحافظة اقتصاديات آسيا وأفريقيا 

على وتيرة نمو الفتة، تبرز دبي مركزًا 
محوريًا تلتقي فيه الحضارات والثقافات 

في بيئة عمل محّفزة للنمو والنجاح. 

INNOVATION AND DIVERSITY

التنوع في الكفاءات جوهر االبتكار

عمل الوافدون في مختلف القطاعات في دبي، حيث أسهموا في نمو 
وتطور اإلمارة. ويبدو في الصورة رجٌل يقف إلى جانب الخور وهو يقرأ 

رسالة وصلته من أهله في وطنه.
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TEJAR DUBAI is an initiative of 

Dubai Chamber. Tejar provides 

a development programme for 

Emirati entrepreneurs who have 

business ideas, but lack the 

experience or expertise to bring 

them to fruition. The programme 

also develops the strategies and 

concepts of candidates to trans-

form them into business plans 

that can compete in a dynamic 

and fast-moving market. In 2015, 

ninety-six new project ideas 

were submitted, of which ten 

were launched.

Tejar Dubai seeks to encourage 

the creation of new, sustainable 

businesses and nurture them 

until they are ready to actively 

contribute to the interests of the 

emirate. Its mission is to promote 

the long-term goals of Dubai, 

helping to create businesses that 

will diversify the commercial 

landscape and ease the transition 

to a knowledge-based economy.

As part of its efforts, Tejar also 

conducted the ‘Entrepreneurship 

in Design and Fashion’ workshop 

in April 2015, in collaboration with 

the Dubai Design and Fashion 

Council, to familiarize young 

nationals with the entrepreneurial 

possibilities in the field of fashion 

and design. 

Entrepreneurs are celebrated and supported in the UAE. 
Tejar Dubai is just one part of a culture that promotes 
ambition in the nation’s youth.

تعد »تّجار دبي« مبادرة نوعية أطلقتها 
غرفة دبي لدعم رواد األعمال اإلماراتيين 

الذين يمتلكون أفكارًا تجارية، ولكن 
تنقصهم الخبرة أو المهارة الالزمة إلطالق 

أعمالهم. كما يسهم هذا البرنامج الرائد 
في تطوير استراتيجيات ومفاهيم رواد 

األعمال لتحويلها إلى خطط أعمال 
يمكن أن تنافس بنجاح في سوق 

تتسم بمستويات عالية من الديناميكية 
والتنافسية.

وفي عام 2015، تم تقديم 96 فكرة 
وإطالق 10 مشاريع تجارية منها.

وتسعى مبادرة »تّجار دبي« إلى 
تشجيع تأسيس أعمال جديدة ومستدامة، 

ورعايتها إلى أن تصبح قادرة على النمو 
واالزدهار لتسهم بفعالية في تعزيز 

النمو االقتصادي في البالد بما يتماشى 
واألهداف التنموية طويلة األجل. 

وتلعب هذه المبادرة دورًا حيويًا في 
المساعدة على تأسيس أعمال تسهم في 

تسريع عملية تنويع البنية االقتصادية، 
من خالل تنمية قطاعات غير تقليدية 

وتسهيل التحول إلى االقتصاد القائم 
على المعرفة.

 ويتم في إطار هذه المبادرة 
تنظيم أنشطة وفعاليات تسهم في 

 توعية وتشجيع الشباب المواطنين 
 للدخول إلى قطاعات جديدة. فعلى 

سبيل المثال عقدت في أبريل 2015 
 ورشة عمل تحت شعار »ريادة األعمال 

في التصميم والموضة« بالتعاون 
مع مجلس دبي للتصميم والموضة، 

وذلك بهدف تعريف المواطنين الشباب 
 بإمكانات ريادة األعمال في مجال 

الموضة والتصميم.

INNOVATION THROUGH ENTREPRENEURSHIP 

ريادة األعمال.. طريق المستقبل

يحظى رواد األعمال بالدعم والتشجيع في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وتعد مبادرة »تّجار دبي« نموذجًا مثاليًا في هذا المجال، 

حيث تتكامل مع النهج االستراتيجي الرامي إلى تشجيع الشباب 
المواطن على االنطالق في عالم األعمال.
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THE AIM OF EMIRATIZATION is to 

encourage a greater proportion  

of Emirati nationals to take up 

employment in the public and pri-

vate sectors of the UAE. With such 

a large expatriate population, it 

is essential that Emirati nationals, 

and particularly the youth, become 

actively engaged in the national 

economy. This movement ensures 

that the Emirates will benefit from 

strong, experienced leaders in the 

years to come.

In line with the objective of 

Emiratization to train and empower 

the youth, Dubai Chamber launched 

the Fursa initiative with an aim to 

increase its proportion of Emirati 

employees to seventy per cent 

over three years. Dubai Chamber’s 

policy of investing in training 

for its employees, and providing 

valuable commercial experience 

means that Fursa not only bene-

fits the Chamber, but also the 

wider economy.

The government of Dubai is always seeking new ways to 
empower the leaders of tomorrow and understands that the 
nation’s youth is the key to innovation.

حظي استقطاب وتأهيل وتدريب وتوظيف 
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بأهمية خاصة في استراتيجية عمل غرفة 
دبي على الدوام، انطالقًا من إيمانها 
بأهمية تنمية وتطوير الكوادر الوطنية 

للعب دور محوري في قيادة مسيرة التنمية 
الشاملة في البالد في ظل قيادتها 

الرشيدة. ولتحقيق هذا الهدف عمدت 
الغرفة على مدى السنوات الماضية 

إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات 
الرامية الستقطاب وتأهيل وتوظيف 

المواطنين، كما أطلقت خطة طموحة لرفع 
نسبة التوطين في الغرفة إلى 70 في 
المائة خالل 3 سنوات. وتركز استراتيجية 

غرفة دبي في هذا المجال على االستثمار 
المكثف في تدريب موظفيها، وتسليحهم 

بالخبرات والقدرات والمعارف التي تتيح 
لهم ليس فقط المساهمة في نمو 

أنشطة وعمليات الغرفة، وإنما تحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 

في البالد.

LEADERS OF THE FUTURE 

قادة المستقبل

االستثمار في اإلنسان والشباب المواطن هو أولوية لحكومة دبي 
التي تدرك أن الشباب يشكلون مستقبل االبتكار.
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ON 2 DECEMBER 2015 the UAE cele-

brated National Day, representing 

forty-four years since the emirates 

united. It’s no understatement 

to say that the accomplishments 

of the UAE in such a short space 

of time have been truly remark-

able. Comparatively few nations 

in history have managed to form 

centralized leadership in such a 

short period, let alone economic 

and physical infrastructure to rival 

nations with centuries of estab-

lished statehood.

But quite apart from its com-

mercial advances is the UAE’s 

enduring national spirit. The 

work of the late Sheikh Zayed, 

the founding father of the UAE, 

might be said to encapsulate 

the national spirit. His was a rule 

defined not only by progress, 

but by the desire to encour-

age religious tolerance, greater 

activity in peacekeeping opera-

tions and deeper understanding 

between nations. His calm pursuit 

of dialogue and consensus have 

remained an example to be fol-

lowed the world over.

National Day in the UAE is no small event. With 
processions including supercars, camels, military marches 
and stunning aerial displays, National Day parades are a 
fitting celebration of the UAE’s phenomenal growth. 

احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في الثاني من ديسمبر 2015 باليوم 

الوطني ال� 44 لقيام االتحاد. 
 وليس من قبيل المبالغة القول 

إن اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة خالل هذه الفترة 

 القصيرة كانت استثنائية بحق. فهناك 
 قلة من الدول في التاريخ تمكنت من 

بناء دولة اتحادية مزدهرة في مثل 
هذه الفترة القصيرة من الزمن، ناهيك 

عن التطور غير المسبوق الذي حققه 

اقتصادها وبنيتها األساسية التي باتت 
تضاهي تلك الموجودة في الدول 

 المتقدمة التي استغرقت قرونًا عدة 
في تحقيقها.

ويمثل االحتفال باليوم الوطني 
في كل عام مناسبة لالحتفال باإلنجازات 

االقتصادية واالجتماعية والتنموية 
المتحققة، وإبراز الروح الوطنية المترسخة 

التي أتاحت تحويل الصحراء إلى دولة 
 عصرية فائقة التطور والحداثة، على 
خطى مؤسس نهضة دولة اإلمارات 

العربية الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى 
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

الذي نجح في بناء دولة عصرية تحظى 
باحترام عالمي واسع، وتتمتع بأرفع 

مستوى من األمن واألمان والتسامح، 
وتلعب دورًا حيويًا في تخفيف المعاناة 

اإلنسانية، وتدعم السالم العالمي 
 وتعمل على تحقيق تفاهم عميق 

بين األمم. 

A PIONEERING NATION 

أمة رائدة.. اتحاد قوي

يمثل االحتفال باليوم الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مناسبة لالحتفاء باإلنجازات الضخمة التي حققتها البالد في ظل 

قيادتها الرشيدة، ويتم في هذه المناسبة تنظيم الكثير من األحداث 
والفعاليات االحتفالية التي يشارك بها المواطنون والمقيمون 

على حد سواء.
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His Excellency Saeed 
Juma Al Naboodah 
was one of the 
original pioneers 
of Dubai’s trading 
scene. Setting up the 
Saeed & Mohammed 
Al Naboodah Group 
as a general trading 
company with his 
brother in 1958, they 
quickly grew and 
diversified a successful 
business. He also 
served as the chairman 
of Dubai Chamber 
from 1982 to 1997. 

WHAT ARE YOUR FIRST 
MEMORIES OF DUBAI AND HOW 
HAVE YOU SEEN IT CHANGE?
My journey started when I was 

twelve years old. I didn’t inherit 

money or contacts from my family, 

but I inherited something far more 

valuable from my father: moti-

vation and a strong work ethic. 

He always used to say ‘nothing 

is impossible’. 

I was raised and educated 

under the wing of Dubai’s late ruler, 

Sheikh Rashid bin Saeed. I’ll always 

remember him saying ‘the country 

gives you the net, not the fishes’. 

His words were the torch that lit 

my path to success. His son His 

Highness Sheikh Mohammad bin 

Rashid has taken the same path of 

wisdom, vision and devotion. 

TELL US YOUR MEMORIES OF 
THE CHAMBER, AND HOW YOU 
SEE THE ROLE DUBAI CHAMBER 
PLAYS IN DEVELOPING THE 
EMIRATE, IN THE COMING YEARS?
My chairmanship of Dubai 

Chamber lasted for fifteen years; 

these were golden years. We all 

worked as a single entity, aiming 

to achieve the best for the country. 

With our dedication we managed 

to bring the world’s attention to 

Dubai. We achieved this goal by 

arranging visits for Dubai Chamber 

delegates around the world, and 

hosting many local and foreign 

delegations. We also held interna-

tional exhibitions and conferences 

to promote understanding. The 

Dubai Chamber archive is a tes-

tament to this period, and the 

Chamber’s role will always be to 

support and advance the ever-

developing needs of Dubai’s 

multinational business community.

WHAT IS YOUR ADVICE FOR 
EMERGING ENTREPRENEURS?
As His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid once said, ‘We will not 

accept less than number one’. The 

opportunities and support available 

for young businessmen now were 

not available in our time; neverthe-

less, we achieved. There are golden 

opportunities available for those 

who will take them. I want young 

Emiratis to study everything they 

can, and to focus on teaching, tech-

nology and aviation. Don’t accept 

easy money and don’t be satisfied 

with what you have achieved, but 

always aim higher. Give this land 

what you can and it will give you 

plenty in return.

HE SAEED JUMA AL NABOODAH

 قّدم لهذه البالد
 ما في وسعك،
  لتمنحك الكثير
في المقابل
GIVE THIS 
LAND WHAT 
YOU CAN, 
IT WILL GIVE 
YOU PLENTY 
IN RETURN

سعادة سعيد جمعة النابوده 
أحد رواد المشهد التجاري 

في دبي، حيث قام مع 
إخوانه بتأسيس مجموعة 

سعيد ومحمد النابوده, 
 شركة للتجارة العامة في 

 عام 1958، وسرعان ما 
نمت أعمال المجموعة 

وتنوعت لتشمل مجاالت 
عديدة. كما تولى سعادته 

 رئاسة غرفة دبي خالل 
الفترة 1982 - 1997.

بداية.. ما ذكرياتك األولى عن دبي؟ 
وكيف تنظر إلى التغيير الذي شهدته 

اإلمارة منذ بداية عملك في غرفة دبي 
وإلى اآلن؟

رحلة كفاحي بدأت منذ الطفولة وتحديدًا 
في سن الثانية عشر، لم أرث المال وال 

التجارة من العائلة لكنني ورثت ما هو أثمن 
من هذا كله، حيث ورثت عن الوالد رحمه 

الله الصبر والعمل بكل جهد إلثبات الذات 
والوصول للهدف وكانت كلماته لي دائمًا 

أنه ال شي مستحيل. تربيت وترعرعت 
وتعلمت في أعرق مدارس العالم، في 

مدرسة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، طيب الله ثراه. كنت محظوظًا 
بأن احتضنني ومقولته الدائمة لي: »إن 

الدولة تعطيك الشبك ال السمك«. وكانت 
كلماته، رحمه الله، الشعلة التي أضاءت 

لي طريق النجاح. كان مجلسه مفتوحًا على 
الدوام، ويستمع بنفسه لشكاوى وآالم 
المواطنين ولم يرّد محتاجًا في يوم من 

األيام. إنه المجلس نفسه الذي انبثق عنه 
المجلس البلدي الحالي، وكان يتابع كل 
المشاريع التي تقام في دبي بنفسه. 

وعلى نفس نهج وسياسة الوالد الرشيدة 
صار االبن البار قائدنا ورئيسنا صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أطال الله بعمره، الذي بحكمته وذكائه 

 ورؤيته الال محدودة وعزمه استطاع 
في سنوات قليلة أن يصل بدبي إلى 

العالمية في شتى مجاالت الحياة، 
وأصبحت طرقه في إدارة الدولة تدّرس 

في الخارج. ويكفينا فخرًا أن نرى كل 
االحترام والتقدير والحب في عيون الجميع 

عند ذكر اسم دبي في الخارج.

 نود منك أن تخبرنا عن ذكرياتك حول 
غرفة دبي، وكيف تنظر إلى الدور الذي 
تقوم به الغرفة في تطوير اإلمارة في 

السنوات القادمة؟
الفترة الزمنية التي توليت فيها رئاسة 

غرفة تجارة وصناعة دبي هي قرابة 15 
سنة، وهي الفترة الذهبية لغرفة دبي، 

فقد تمكنت وفريق العمل والسادة أعضاء 
مجلس اإلدارة أن نعمل كخلية واحدة 
هدفها األساسي مصلحة بالدنا، ما 

ساعدنا للوصول إلى أهدافنا بجذب أنظار 
العالم إلى دبي. وقد عملنا سويًا وبكل 

جهد للوصول لهذا الهدف وذلك من خالل 
ترتيب زيارات مكثفة لوفود الغرفة إلى 
معظم دول العالم، واستضافة العديد 

من الوفود العربية واألجنبية في دبي، 
وتنظيم المعارض الدولية والمنتديات 

والمؤتمرات لتبادل الخبرات في الداخل 
والخارج. وأرشيف الغرفة يشهد بأن 
هذه الفترة الزمنية هي الفترة التي 

أسهمت بقدر كبير في جذب العالم وزيادة 
االستثمارات في دبي. وقد توجُت نهاية 

فترتي مع غرفة دبي بافتتاح مبنى الغرفة 
الحالي على خور دبي لتنتقل بعدها الغرفة 

إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور. 

ما النصيحة التي ترغب في إسدائها إلى 
رواد األعمال الشباب؟

إنني متابع جيدًا لما يجري من تطور وتغيير 
جذري في بالدي، وشغلي الشاغل هو 
النشء الذي نعيل عليه ونسّلمه الراية 

للمستقبل. دولتنا والحمد لله، مستعدة 
ألية تقلبات في االقتصاد والتجارة ولدينا 

خطط بديلة بمشيئة الرحمن لتغيير كفة 
الميزان لصالحنا. ولن يثنينا شيء عن 
المضي ُقدمًا نحو الرقي والنهوض 
 بمجتمعنا. وكما قال قائدنا لن نقبل 

إال أن نكون الرقم واحد في كل شيء. 
 الفرص والتشجيع والدعم المتاح 

 لشباب ورجال أعمال اليوم من الحكومة 
 لم يكن متاحًا لنا في السابق، وعلى 
 الرغم من ذلك وصلنا لما نحن عليه، 

ونحمد الله ونشكره على هذا. هذه فرصة 
ثمينة لمن يعرف كيف يوظفها ويستفيد 

ويفيد بلده. 
وأطالب الشباب بالدراسة »فبالعلم 

تحيا األمم«، وأال يرتضوا ألنفسهم 
الكسب السهل وأن يتطلعوا دومًا 

 لألفضل وأن يتحلوا بالطموح ويجعلوا 
 لهم أهدافًا أسمى باستمرار. وعليهم 

أن يقدموا لهذه البالد ما بوسعهم، 
لتمنحهم الكثير من جانبها في المقابل.

سعادة سعيد جمعة النابوده
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رؤية تتحقق VISION EMPOWERED

HE HAMAD MUBARAK BUAMIM

تعمل غرفة دبي 
بدأب على تحقيق 

رؤية وأهداف 
القيادة الرشيدة

سعادة حمد مبارك بوعميم

THE GOALS AND 
INTERESTS OF 
THE NATION’S 

LEADERSHIP 
ARE ALWAYS 

IN ALIGNMENT 
WITH OUR OWN

His Excellency 
Hamad Mubarak 
Buamim has been the 
president and CEO 
of Dubai Chamber 
of Commerce and 
Industry since 2006, 
and is also on the 
board of directors 
for Dubai World. 
In this interview, 
he talks about the 
changing role of the 
private sector, and 
the evolving focus 
of Dubai Chamber’s 
activities. 

HOW DO YOU FEEL DUBAI 
CHAMBER’S ROLE HAS 
CHANGED OVER THE YEARS?
In the first ten to fifteen years, 

Dubai Chamber primarily focused 

on local legislation, regulating 

exportation and settling trade dis-

putes. However, moving into the 

seventies, we directed our focus 

more towards events and exhi-

bitions, particularly in the period 

which preceded the opening of 

Dubai World Trade Centre. This 

trend continued into the next dec-

ade when we began to promote 

Dubai in the global arena through 

commercial missions and overseas. 

Nowadays we strive for greater 

competitiveness, excellence in 

business and an increase in corpo-

rate social responsibility. 

THE YEAR 2015 WAS DUBBED 
‘THE YEAR OF INNOVATION’ BY 

THE UAE LEADERSHIP. HOW HAS 
DUBAI CHAMBER CONTRIBUTED 
TO THIS MOVEMENT?
At Dubai Chamber, the goals and 

interests of the nation’s leader-

ship are always in alignment with 

our own. As a representative of the 

private sector, we have assumed a 

vital role in this concern, actively 

communicating the need for 

greater innovation in the private 

sector. We have held forums to 

review the most successful global 

paradigms in this regard, and 

also recently launched the Dubai 

Innovation Index (DII), one of the 

first of its kind. From a slightly dif-

ferent angle, we also launched the 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Business Innovation Award, in 

cooperation with the UAE Ministry 

of Economy, with the aim of 

publicly recognizing innovative 

companies all over the country and 

encouraging others to follow suit.

IN YOUR OPINION, WHAT ARE 
THE BIGGEST CHALLENGES 
FOR DUBAI’S ECONOMY IN THE 
NEAR FUTURE?
I think that the issue of sustaina-

ble growth represents one of the 

most important challenges faced 

by major cities the world over. Our 

infrastructure today is outstand-

ing; however, the key to retaining 

our competitive advantage lies 

in the continuing upgrade of this 

infrastructure. The same is true for 

our legislation, which continues 

to advance in order to keep pace 

with our economic development. 

In my opinion, private compa-

nies also have a role to play in this 

regard – they must move from just 

concentrating on the local market, 

and begin addressing the regional, 

then international markets.

يشغل سعادة حمد مبارك 
بوعميم، منصب مدير عام 
غرفة دبي منذ عام 2006، 
كما أنه عضو في مجلس 

 إدارة دبي العالمية. 
 ويتحدث في هذا اللقاء 

عن الدور المتغير للقطاع 
 الخاص، وتطور أنشطة 

غرفة دبي.

ما شعورك حيال تغّير دور غرفة دبي على 
مّر السنين؟

ركزت غرفة دبي خالل األعوام العشرة إلى 
الخمسة عشرة األولى من عمرها، وبشكل 

رئيس على تطوير التشريعات المحلية، 
وتنظيم قطاع التصدير وتسوية النزاعات 
التجارية. وباالنتقال إلى سبعينيات القرن 

العشرين، نقلت الغرفة محور تركيزها 
لينصّب على تنظيم المزيد من الفعاليات 

والمعارض، خاصة خالل الفترة التي 
سبقت افتتاح مركز دبي التجاري العالمي. 

واستمر هذا االتجاه في العقد التالي 
 عندما بدأت الغرفة تعمل بدأب على 

 تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية 
من خالل البعثات التجارية وتعزيز تواجدها 

في الخارج. 
ونحن نسعى جاهدين في الوقت 

الحاضر لتعزيز تلك اإلنجازات، وتعزيز 
القدرات التنافسية لإلمارة وتمّيزها 

في مجال األعمال التجارية إلى جانب 
العمل على تعزيز المسؤولية االجتماعية 

للشركات.

أعلنت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
 العربية المتحدة عام 2015 عامًا 

لالبتكار. كيف أسهمت غرفة دبي في 
هذه المبادرة؟

تعمل غرفة دبي بدأب على تحقيق رؤية 
وأهداف القيادة الرشيدة. وقد قامت 

الغرفة وبصفتها ممثاًل للقطاع الخاص، 
بدور حيوي في تحفيز نهج االبتكار في 

القطاع الخاص. وقد قامت في هذا 
المجال بتنظيم منتديات لمراجعة النماذج 

والممارسات العالمية الناجحة في هذا 
الصدد. كما أطلقنا مؤخرًا مؤّشر دبي 

لالبتكار )DII(، الذي يعد من أوائل 
المؤّشرات من نوعها. وإلى جانب ذلك 

أطلقنا أيضًا جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
البتكار األعمال بالتعاون مع وزارة االقتصاد، 
بهدف تقدير الشركات المبتكرة في تشجيع 

اآلخرين اعتماد االبتكار نهجًا للعمل.

ما هي برأيك أكبر التحديات التي تواجه 
اقتصاد دبي خالل المستقبل القريب؟
أعتقد أن مسألة النمو المستدام تعد 

أحد أهم التحديات التي تواجهها المدن 
الكبرى في مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة 

لنا في دبي، نجد أن بنيتنا األساسية 
متميزة، ومع ذلك، فإن مفتاح الحفاظ على 
ميزتنا التنافسية يكمن في مواصلة تعزيز 

هذه البنية األساسية. وينطبق الشيء 
نفسه على تشريعاتنا، والتي نجدها 

تواصل تقّدمها من أجل مواكبة التنمية 
االقتصادية لدينا. وفي رأيي فإن هناك 

دورًا يقع على الشركات الخاصة للقيام به 
في هذا المجال، إذ يتعين عليها التحول 

من التركيز على السوق المحلية، والتوجه 
بشكل متنام إلى األسواق اإلقليمية ومن 

ثم الدولية.



‘We are at the start of the road to our vision,  
for every peak we reach overlooks the next.’
HIS HIGHNESS SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

 »نحن في بداية الطريق، والطموح أكبر، والرؤية ممتدة، 
وكلما وصلنا إلى قمة تطلعنا للقمة التي تليها«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم




